
                                                ОБЩЕСТВО                                      21 - 27 април  2022 г.       6

Сметка в Банка ОББ Балчик  IBAN BG 65 
UBBS88881000573627  „Масони – МК” Балчик пл.”21 
септември” №5 МОЛ Маруся Костова  ЕИК 201927699

Самодейци от Гурково пред родното читалище за поредното активно мероприятие на селото. 

Всички в Гурково на 21 април от 
16.30 ч. – заповядайте!

С тържествен Велик-
денски концерт от-
белязваме 125-тата 
годишнина от създа-
ването на едно от най-
старите читалища в 
Община Балчик – на-
шето Народно читали-
ще „Свобода-1897“ в 
с.Гурково! 
Каним сърдечно всич-
ки, за които читалище-
то е свидно ковчеже, 
съхранило спомена за 
първата детска книж-

ка от библиотеката, 
за първия концерт, в 
който е участвал или 
просто гледал, за мяс-
тото, където е добре 
дошъл винаги.
Тържественият ни 
концерт започва от 
17.30 часа на 21-ви ап-
рил, а час преди него-
вото начало ви каним 
да разгледате нашето 
Панаирче „Сръчни 
и скопосни“, което е 
сборно изложение на 

плетива, шевици, го-
блени и други ръчно 
изработени предмети 
от талантливите гурко-
влии. Изложението ще 
открием в 16.30 часа 
на Велики четвъртък, 
21-ви април.
В празничната ни 
програма ще участват 
Детски танцов ансам-
бъл „Китка цвете“ и 
формацията модерен 
балет при Народно 
читалище „Петко Ра-
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чев Славейков 1928“ 
– Варна, както и фол-
клорни певчески фор-
мации от гр.Каварна, 
самодейният ни състав 
за автентичен фолклор 
„Преселски накит“, 
Станислав Николов, 
Таня Тодорова, Георги 
Джилянов, гайдарят 
Алексей Енчев и мно-
го други. 

Добре сте дошли на 
празника ни!

Д-р А.Еринозов, председател на БЧК Добрич и Анелия Иванова специалист в БЧК 
Добрич посетиха в с.Сенокос ветерана от Втората световна война Петър Гатев 
като го поздравиха и му подариха хранителни стоки от първа необходимост. 
                                                                                                                            Фото: БТ

Ученическият съвет на СУ „Христо 
Ботев” Балчик – на национална среща в 

Пловдив

На 15 и 16 април 2022 г. в 
Дом на културата „Борис 
Христов“ град Пловдив 
се проведе Национална 
среща на ученическите 
съвети, организирана от 
Асоциация “Голям Брат 
Голяма Сестра – Бъл-
гария“. На срещата се 
включиха над 100 учени-
ци от всички краища на 
България. Средно учили-
ще „Христо Ботев“ град 
Балчик бе представено 
от председателя на Уче-
ническия съвет – Симо-
на Илиева от 12 а клас и 
заместник-председателя 
– Паолина Цонева от 10 
а клас. Момичетата бяха 
включени в различни еки-
пи и натрупаха ценен опит 
и нови идеи. 
Целта на Националната 
срещата е да инициира 

диалог между младите 
хора и институциите по 
въпросите за учениче-
ското самоуправление на 
национално равнище, да 
отправи препоръки към 
отговорните лица за ин-
ституционализиране и 
признание на ученически-
те съвети на национално 
ниво и да сформира еди-
нен национален учениче-
ски орган (Национален 
ученически парламент), 
който да защитава права-
та, позицията и интере-
сите на всички ученици 
на местно, национално и 
международно ниво. 
Срещата е втора фаза на 
Проект “Създаване на 
Национален ученически 
парламент“, целящ по-
добряването на учениче-
ското самоуправление в 

България, финансиран по 
Програма “Еразъм+” на 
Европейската комисия. 
В панелите през двата дни 
участват: Михаил Бала-
банов – изп.директор на 
Център за развитие на чо-
вешките ресурси, Лилия 
Топалова – гл. експерт в 
дирекция “Младежки по-
литики на Министерство 
на младежта и спорта, 
доц. Манол Манолов – съ-
ветник на Министъра на 
образованието, Людмил 
Вълков от Представител-
ството на ЕК в България, 
Мирослав Цеков, Нацио-
нален младежки форум и 
представители на учени-
чески съвети от страната.

Анна ИВАНОВА
Зам.-директор на СУ 

„Христо Ботев” Балчик

На 14.04.2022 г. 
в Средно учили-
ще “Христо Бо-
тев” гр. Балчик се 
проведе лекция 
по образователна 
програма „Съдеб-

на власт – инфор-
миран избор и 
гражданско дове-
рие” с учениците 
от 10.а, 10.б, 10.в, 
11.а и 11.б клас на 
тема „Сключване 

на трудов договор 
и постъпване на 
работа. Защита на 
трудовите права“ 
с лектор съдия при 
Районен съд – гр. 
Балчик – Ивелина 

Велчева, випуск-
ник на Балчиш-
ката гимназия.  /
На снимката Г-жа 
Ивелина Велчева, 
съдия лектор при 
Районен съд Бал-
чик и г-жа Сне-
жанка Джамбазо-
ва, PR на Районен 
съ Балчик.
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