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В първия модул „Запо-
знаване“, благодарение 
на съвременните техно-
логии, чрез телемост, 
децата от Вокалната 
студия към НЧ „Паис-
ий Хилендарски-1870“ 

се срещнаха със своите 
връстници в училищата. 
Там прозвуча и ясното 
послание: Не искаме да 
сме разделени, искаме да 
сме заедно! И двете гру-
пи деца – тези в училище 

и тези в репетиционната 
зала, които вече са избра-
ли пеенето за свое хоби, 
имаха нужда от общу-
ване – в реалния свят, а 
не от екрана. Увлечени 
в непринудено „пеещо“ 

„Слънчева светлина“ - флашмоб 
на пеещите деца от Балчик

приключение, децата за-
бравят, че се срамуват, че 
някой ги гледа или че мо-

гат да се изложат. Децата 
в училище виждат на ек-
рана своите съученици, 

които пеят и се забавля-
ват и се радват да бъдат 
част от този необятен 
музикален свят. Съвсем 
естествено в края на тези 
срещи всички казват: 
„Аз мога!“ и получават 
специално изработени 
значки с логото на про-
екта.  
Модулът „Ритъмът е в 
мен“отново чрез теле-
мост въведе децата от 
училище в концертната 
зала на туристическия и 
културно-информацио-
нен център „Мелницата“. 
Научили вече вокалните 
техники, те прибавиха и 
движения и звукоизобра-
зяване в своите изпълне-
ния, благодарение на му-
зикотерапевта Ева Вебер.
Моментът на истинската 
среща дойде с модула„Аз 
мога“. В рамките на 
една седмица децата от 
Вокалната студия бяха 
заедно със своите връст-
ници от трите училища и 
трите детски градини на 
живо, за да запеят заедно 
песните: „Детство мое“ 
и премиерната „Слънче-
ва светлина“. Споделени 
усмивки, истинска не-

принудена радост от об-
щуването ЗаЕдно и към 
това прибавяме и въл-
нението от подготовката 
за излизане на голямата 
музикална сцена. Попу-
лярността на проекта в 
училищата и детските 
градини провокира инте-
реса и в други деца, кои-
то пожелаха да се присъ-
единят на по-късен етап, 
а хоровото пеене стана 
популярно в училищния 
живот. 
Хоровият диригент и 
ръководител на проекта 
д-р Валентина Георгиева 
споделя: Големият сми-
съл на проекта е поло-
жителното въздействие 
върху децата на Балчик. 
Децата от Вокалната сту-
дия придобиха опитност 
и самочувствие, а децата 
от училищата и детските 
градина искат да бъдат 
като своите връстници 
и да бъдат част от една 
общност, един свят, из-
пълнен с музика и заба-
вление, свят, който да-
рява усмивки и радост, 
както за самите тях, така 
и за публиката. 

Александър РАЙЧЕВ

ОО на СИБ, Клуб “Св. Марина” гр. Балчик, свиква Годишно отчетно събрание на 
26.05.2022г.от 17,00ч в клуба. Каним членовете на клуба да присъстват! 

УС на ОО на СИБ, гр. Балчик

От 3 май започна приемът на заявления за карти за градския транспорт
Община Бал-
чик уведо-
мява, че от 
14.04.2022г. 
отново се 
приемат за-
явления за 
з акупуване 

на абонаментни карти с 
намаление за вътрешно-
градския транспорт и/или 
в района на вилна зона до 
спирка „Орехите” за пен-
сионери и хора с увреж-
дания с трайна нетрудос-
пособност с и над 50%. 
Документите се подават в 

отдел ГРАО /деловодство/ 
в Общинска администра-
ция - гр.Балчик.
Сроковете за подаване на 
заявления за закупуване 
на абонаментни карти с 
намаление за вътрешно-
градски транспорт и/или 
в района на вилна зона до 
спирка “Орехите” са как-
то следва:
*  за месец V, VI, VII 
2022г.   -   от 14.04 до 
29.04.2022г.
Сроковете за издаване на 
картите в офиса на пре-
возвача са, както следва:

*  за месец V, VI, VII 2022г.  
-  от 03.05 до 13.05.2022г.
Не се разглеждат заявле-
ния, подадени след посо-
чения краен срок за съот-
ветния период и/или без 
приложени копия на до-
кументи /разпореждане за 
отпускане на пенсия или 
решение на ТЕЛК за ос-
видетелстване на трайно 
намалена работоспособ-
ност с и над 50%- за хора 
с увреждания/.
Всички правоимащи, кои-
то до момента са ползвали 
карта, издадена по същия 

ред са длъжни, в горе-
посочените срокове, да 
проверят дали името им 
фигурира в списъка или 
да подадат документи за 
закупуване на карта в от-
дел ГРАО /деловодство/.
Правоимащи с експертни 
решения на ТЕЛК (с трай-
на нетрудоспособност с и 
над 50%) с изтекъл срок 
на валидност, е необходи-
мо отново да подадат за-
явление за закупуване на 
карта, към което да при-
ложат копие на актуално 
решение на ТЕЛК.


