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Рекорден брой участни-
ци се включиха в седмо-
то издание на детския 
фестивал за фигури, 
сътворени с даровете 
на морето – „Пясъчни 
творения“. Проявата на 
плаж „Калиакра Маре“ 
във Ваканционно се-
лище „Албена“ събра 
над 120 ентусиасти от 
България, Румъния, 
Австрия, Германия, Ук-
райна и др. държави, в 
приятелска надпревара 
за създаване на краси-
ви и колоритни образи 
и форми. Миниатюрно 
копие на АЕЦ „Козло-
дуй“, прабългарска кре-
пост, черноморски дел-
фин, октопод, медуза 
и всевъзможни морски 
създания бяха само част 
от идеите, претворени в 
истински произведения 

на пясъчното изкуство. 
„Радвам се, че успяхме 
да надскочим всички 
предварителни очаква-
ния и събрахме толкова 
много желаещи да вло-
жат своята творческа 
енергия в изграждането 
на своите състезателни 
експонати. 
Благодаря за подкре-
пата на ръководството 
на комплекса, на мои-
те приятели и колеги, 
че вече седма година 
ми помагат в това на-
чинание“, каза Мартин 
Кръстев – главен орга-
низатор на проявата.
Тричленно жури в със-
тав Ивелина Романова, 
Светлана Недева и Цве-
телина Ангелова оцени 
участващите в конкурса 
скулптури, като отсъди 
следните специални на-

гради:
1.„Най-добро детско 
пясъчно творение“
a. Виктория Янушек 
и София Типна от Ав-
стрия
b. Яра Шумаха и Йона-
та Шумаха от Германия
c. Лора Арсенова от гр. 
София
2. „Най-добро семейно 
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Ансамбъл „Септима“ към НЧ „Васил Левски 1959“ Балчик, с худ.р-л Марина Морозова, е участник и в седемте досегашни 
издания на фестивала „Пясъчни творения“ и един път носители на специалната купа за креативност от екипа на вест-
ник „Балчишки телеграф“. 

пясъчно творение“
a. Павел, Тодор и Дра-
гомира Тодорови от гр. 
Павликени
3. Специална награда за 
креативност
a. Светлана Ковален-
ко, София Винник, 
Кристина Винник, 
Снежана Неманихина, 
Арина Пристоленко от 

Украйна
b. Никол Георгиева и 
Белла Сиракова от гр. 
Враца
c. Йована Джартова, 
Антоанета Вайчева, 
Михаил и Анелия Бел-
чеви от гр. София
d. Кремена, Сребко, и 
Борислава Сребкови от 
гр. Добрич

4. Специална награда за 
най-малък участник
a. Даниел Коев на 2 го-
дини от гр. Стара Заго-
ра
b. Марио Узунов от гр. 
Каварна
c. Теодора Бодурова от 
гр. София
d. Дарина Кръстанова 
от гр. София

Всички получиха гра-
моти и медали за учас-
тие, плажни топки и 
шапки, а победителите 
в отделните категории 
и тематични подаръци. 
За доброто настроение 
се погрижиха талант-
ливите деца от вокална 
група „Септима“ от гр. 
Балчик

Младите са най-силно засегнати от 
загубата на работни места поради 

кризата с COVID-19

Младите хора са сред 
най-силно засегнатите 
от загубата на работни 
места по време на ико-
номическата криза, пре-
дизвикана от пандемията 
от COVID-19, според за-
ключенията в публику-
вания преглед „Заетостта 
и социалното развитие в 
Европа“ (ЗСРЕ) за 2022 
г. на Европейската коми-
сия.
Той показва също така, 

че възстановяването им 
е по-бавно, отколкото 
при другите възрасто-
ви групи. Възможните 
обяснения са свързани с 
високия дял на срочните 
договори и трудностите 
при намирането на пър-
ва работа след напускане 
на училище, университет 
или обучение.
Докладът предоставя 
също основан на доказа-
телства анализ на начи-

ните за справяне с пре-
дизвикателствата, пред 
които са изправени мла-
дите хора. По-специално 
политиките в областта на 
заетостта и социалните 
политики следва:
• да подобряват интегра-
цията на младите хора на 
пазара на труда,
• да дават възможност на 
младите хора да придо-
биват умения,
• да подкрепят трудовата 

мобилност — градивен 
елемент за успешна и 
устойчива кариера,
• да намаляват рискове-
те за младите хора, като 
например от безработи-
ца или болест, бедност и 
задлъжняване,
• да подпомагат младите 
хора да си изградят мате-
риална обезпеченост и да 
придобият собственост.

 Европа Директно 
Добрич

Учителките АНТИМОВКИ имат над 10 посещения като любители 
на дивната българска планинска природа, водени по екопътеките от 
г-жа Румяна Петрова, директор на ОУ „Антим I“ Балчик.  


