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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

Международен 
форум за 
история, 

литература 
и фолклор 

тел. +359 899 655 249

Lucky’s 
кетъринг

Закусвалня “Хапката”
поръчки на тел. 0896 602632

0579/7 22 26
www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*
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Пълни хамбари с жито по Петровден, пълни кошници 
с грозде по Кръстовден, пълни бъчви с руйно вино

 и пълни кошари с вакли агнета! Да бъде!

Кооперацията в с.Дропла, с председател Николайчо Маринов, пожелава на всички колеги здраве 
и берекет.                                                                                                                                    Фото: Денчо ПОПОВ

По традиция най-високи 
са изплатените суми за 
наем на земя в региона 
на Балчик. Крайморска-
та община държи пър-
венството с рента от 128 
лв./дка. 
Отбелязаният ръст за 
една година е 125 %, 
сочи още статистиката. 

Участници и жури  - 
МФ „Светът в детските длани” Балчик, България

1.Детска танцова школа 
„Балик” при Народно чи-
талище „Васил Левски” , 
Балчик, ръководител Га-
лина Гавраилова 2. Студио 
„Палитра” Частно средно 
училище „Юрий Гагарин” 
Камчия, ръководител Ма-
ринела Георгиева 3.Студио 
за съвременни танци „Па-
литра” Добрич, ръководи-
тел Гергана Пейчева 4.Тан-
цов Ансамбъл „Изворче” 
при Народно читалище 
„Просвета”, Аксаково, 
ръководител Светла Тодо-
рова 5.Студио Сарандев 
, Младежки дом „ Захари 
Стоянов” Добрич, ръково-
дител Елена Карабельова 
6.Вокална студия при На-
родно читалище „Паисий 
Хилендарски” Балчик , ръ-
ководител Валентина Геор-
гиева 7. Балетна Формация 
„Данс”, при Народно чита-
лище „ Паисий Хилендар-
ски”, Балчик ръководител 

Евгения Добрева 8. Детски 
танцов състав „ Бърбори-
но”, Народно читалище 
„Зора”, Шабла, ръководи-
тел Гергана Дафова 9. Ези-
кова школа „Blue Skies”, 
Балчик 10.Вокално студио 
„ Палитра”, Арт Център 
Палитра, Добрич, ръко-
водител Анелия Иванова 
11.”Step by Step”Moсква, 
ръководители Елеонора 
Яковлева и Диана Дорофе-
ева 12. „Jam Session” Мос-
ква, ръководител Татяна 
Пилютик 13. Клуб „Тан-
дем” Москва, ръководител 
Ирина Бурмистрова 14.Во-
кална школа „Септима” 
при Народно читалище 
”Васил Левски” Балчик, 
ръководител Марина Мо-
розова 15.Танцов ансам-
бъл „Росинка” Балашиха, 

Ръководител Екатерина 
Козлова 16. МузАрт, Ва-
рна, ръководител Кремена 
Матева 17. Танцов състав 
„ Еделвайс” ,Москва, ръко-
водител Светлана Сапож-
никова 18.Езикова школа 
” Tongue Twister ”Ижевск, 
ръководител Евгения Ше-
пина 19. Клуб ” Тандем”, 
Москва, ръководител Ири-
на Бурмистрова 20.Детски 
театър „ Надежда” Мос-
ква, ръководител Мария 
Евсеева 21.Детски център 
Кузминки,Ръководител 
Ирина Бовина, Москва 
22.Клуб „Смайл” , Сили-
стра, ръководител Диана 
Иванова А децата ще бъдат 
оценявани от компетентно 
жури в състав: 1) 1. Ди-
митър Ялнъзов- актьор, 

През последните осем 
години плащанията в 
района на Балчик са ви-
наги над 90 лв./дка, като 
отново изключението е 
през сухата 2020 г., ко-
гато земеделците успяха 
да раздадат средно само 
по 56 лв./дка. 
Високи са рентите и в 

общините Генерал То-
шево – 109 лв./дка, об-
щините Шабла и Кавар-
на – 104 лв./дка, община 
Добричка – 107 лв./дка. 
Само в района на Тервел 
сумите са по-ниски - по 
93 лв./дка.   

БТ

режисьор и преподавател 
по актьорско майсторство 
в ОДК Варна 2) 2. Дже-
ри Голикова - хореограф, 
лауреат на международна 
танцова олимпиада ” Show 
Dance”, Moсква 3) Вален-
тин Василев – Хореограф, 
Делегиран преподавател 
от Министерството на Об-
разованието в България в 
Бердянски държавен пе-
дагогически университет, 
Украйна. 4) 3. Мила Мав-
рова – преподавател по 
оперно, поп и джаз пеене, 
вокален педагог, Варна. 5) 
4. Zdravka Bancheva- Пре-
подавател по английски 
език в Нов Български Уни-
верситет, Председател на 
журито

Светлана АТАНАСОВА
Артдиректор


