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Всеки желаещ да опита да сътвори с ръцете си нещо от глина по време на 
урока-демонстрация, може да го направи след предварително записване

От 22 до 24 май в град Бал-
чик се проведе междуна-
родна регата „24 май”,  по 
случай празника на Белия 
ни град. В регатата взеха 
участие 40 състезатели от 
България и Украйна. 
Проведоха се 9 гонки 
в класовете Оптимист, 
ИЛКА 4 и 420.

Главен съдия на проявата 
беше Тодор Първанов от 
Морски Клуб Балчик.
Медали за Балчик спече-
лиха: 
Клас Оптимист
Клементина Кузнецова 
Мартин Димитров 
Ирина Щерева 
Клас Илка 4 

Андриана Николаева 
Габриела Василева 
Мирела Димитрова 
Клас 420
Борислав Тодоров/Огнян 
Великов 
Вилислав Димитров/Мом-
чил Баев 
Тазгодишното издание 
на регата „24 май”, както 

Морски Клуб Балчик се 
чувства щастлив

и успехите на отбора не 
биха били възможни без 
подкрепата на г-н Ни-
колай Ангелов кмет на 
Община Балчик, наши-
те партньори Lighthouse 
Golf & Spa Resort, Hotel 
Mistral **** Hotel Antik и 
Kaliakria Resort.

Александър СЛАВЧЕВ

И семейства от Балчик се включиха в навреме обявената благотворител-
на акция за събиране на пластмасови капачки, с цел закупуване на опера-
ционна маса в МБАЛ Добрич. Напълнени бяха три буса.

Пощата вече се възстановява

След системния срив: 74 
пощенски станции в област 

Добрич отново работят 
От 25 май е частично 

възстановена работата 
– Балчик и определени 

пощенски станции в региона 
вече приемат и плащания за 

местни данъци и такси.

Над 30 състава се представиха в събора на 
преселението в село Дъбовик

Събор на преселението се 
проведе в село Дъбовик 
по проект, финансиран от 
„Местна инициативна гру-
па/МИГ Балчик – Генерал 
Тошево“ и се състоя в три 
дни – 26, 27 и 28 май.
Събитието започна с 
Кръгла маса на тема „Ар-
хивното наследство на 
преселението”. Лектори 
на срещата бяха Галин 
Георгиев – гл. асистент от 
Етнографски музей към 
БАН, доц. д-р Галя Кирко-
ва и д-р Галя Грозданова 
– Радева. Лекцията имаше 
за цел да популяризира и 
съхрани историческото ни 
минало и да даде добър 
пример на поколенията.
След нейния край фол-
клорни групи от Румъния 
изнесоха кратък концерт, 
който бе последван от ку-
линарна изложба и дефиле 
за най-автентична носия.
Фолклорната проява бе от-
крита от кмета на Община 
Генерал Тошево Валентин 
Димитров. На откриване-
то на събора бе отслужен 
водосвет за здраве и благо-
денствие.
Над 30 състава се предста-
виха в рамките на събора.

Целта на проекта е опаз-
ване и популяризиране на 
нематериалното културно 
наследство, културните 
и исторически даденос-
ти, типичните местни ле-
генди, поговорки, игри и 
занимания в Добруджа, 
запазване чувството на 
принадлежност и фор-
миране усещането за съ-
причастност в младите 
поколения към културните 

традиции на региона.
Водещ партньор е НЧ 
„Дора Габе – 1940“ – село 
Дъбовик, старши парт-
ньор Сдружение „Българ-
ско наследство“ – Балчик, 
а асоциирани партньори 
от първи тип са НЧ „Сте-
фан Караджа – 1941“ – 
село Чернооково, общи-
на Генерал Тошево, НЧ 
„Иван Вазов – 1946“ – кв. 
Пастир, град Генерал То-

шево и НЧ „Стефан Кара-
джа – 1941“ – село Стра-
жица, община Балчик.
Основната задача на ор-
ганизираните събития на 
Събора на преселението 
е запазените и съхранени 
традиции да се предадат 
на поколенията. Тези тра-
диции са специфична и 
неповторима част от доб-
руджанската духовност и 
от българския корен.

Майстор-грънчар с демонстрация в 
Ботаническата градина в Балчик 

АБИТУРИЕНТИ от Балчик, 25 май 2022 г. : Довиждане, ученически години, 
дерзаем към бъдещето!

Каня ви, да се присъедините към Общинската Ор-
ганизация на Инвалидите, Клуб ”Св. Марина”, гр. 
Балчик, където ще можете да получавате компе-
тентна информация относно вашите права и въз-
можности, за да се справим заедно с трудните про-
блеми! Ще ни намерите всеки четвъртък от 10, 00 
ч до 12,00ч и от 14,00ч до 16,00 ч в клуба, намиращ 

се на ул. Варненска 2/ бившия гарнизонен стол/. 
Д. Маринова - 

Председател на ОО на СИБ,гр. Балчик.

Уважаеми Хора с увреждания от Община Балчик! 

Г-жа Керанка Генчева, основоположник и директор на ОУ „Йордан Йовков“ 
- Тузлата, Балчик, бе почетена със специална награда на тържествената 
сесия на Общински съвет Балчик и поздравена за нейната 90-годишнина.


