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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
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 където ще намерите богато разнообразие на  
диоптрични рамки и слънчеви очила  на атрак-

тивни цени. 
Всеки вторник се извършват безплатни 

прегледи от очен лекар  специалист - 
офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.        

Тел: 0878 568 257

Посетете Оптика „Ювелир“
 в град Балчик, кв.“Левски“

Как се роди идеята за 
участие в Малта? 

От 2018 г. имахме же-
лание да участваме в Ко-
ледния фестивал в Малта, 
една много далечна и ед-
новременно с това непо-
зната за нас държава, кул-
тура, традиции. Именно 
Малта, защото от 1998 г., 
когато аз застанах пред 
„Черноморски звуци“, за 
24 години съвместна дей-
ност, ние сме представя-
ли изкуството си в голя-
ма част от европейските 
държави – Испания, Гер-
мания, Полша, Италия, 
Франция, Румъния, Ма-
кедония, Сърбия, Хърва-
тия, Словения, Турция. 
Днес си давам сметка кол-
ко богата е творческата 
ни биография. 

Кои хористки ще пред-
ставят Балчик. Нека има 
имена. Новата форма-
ция? 

Мисля, че голямата 
част от хората в Балчик, 
познават лицата на из-
пълнителите в „Черно-
морски звуци“. Те не са 
се променили много през 
годините. Продължавам 
да търся пътища към мла-
ди хора, които да влязат в 
редиците на хора. 

Момичетата от новата 
дамска формация „Music 
& Joy“ /Музика и жизне-
радост/, са от състава на 
смесения хор, изненада-
та за публиката е веро-
ятно, че аз самата също 
пея, т.е. ансамбълът няма 
диригент. Формацията се 
роди в COVID времето, 
когато беше забранено да 
се събират на едно място 
много хора. След година 
работа, с момичетата ус-
тановихме, че не само ни 
харесва да бъдем заедно, а 
и че музицирането в тол-
кова малък състав /6 чо-

века/, носи съвсем раз-
лични усещания и чисто 
вокални предизвикател-
ства. Продължихме да 
работим, да учим нов ре-
пертоар и вече имаме зад 
гърба си участия в 3 фес-
тивала. 

Заслужена финансова 
подкрепа от ОбС? 

Да, благодаря на Об-
щинския съвет и разбира 
се на кмета г-н Николай 
Ангелов. Подкрепата на 
Общината означава мно-
го за нас, не само заради 
финансовото обезпече-
ние, но и защото с тази 
подкрепа на мен и на мо-
ите състави, като творци, 
които ежедневно пишем 
съвременната културна 
история на нашия град, 
сякаш ни се казва: „Бал-
чик има нужда от вас, 
знаем и не сме забравили 
това.“  

Кога тръгвате. Под 
каква форма ще вземете 
участие? 

Тръгваме на 30-ти но-
ември. Във фестивала в 
Малта всеки един от със-
тавите ще се представи в 
3 концерта с по 20 минути 
програма във всеки кон-
церт – Това е изключител-
но интензивен график, 25 
произведения, всяко от 
които със свой облик, на-
тюрел и респективно стил 
на интерпретиране. Вяр-
вам, че ще сме здрави и 
гласово съхранени, за да 
може да издържим това 
натоварване. 

Кога се връщате. Ще 
имате ли възможност да 
видите Малта като ту-
ристическа дестинация 
и като участник в нашия 
хоров конкурс? 

Връщаме се на 5-ти де-
кември. Да, ще имаме въз-
можност да разгледаме 
Валета, старата им столи-
ца Мдина, Рабат. 

Ще носим реклам-
ни материали на нашия 
фестивал „Черноморски 
звуци“ и вярвам, че сред 
участниците във фести-
вала ще намерим състави, 
с които да си партнираме 
и в бъдеще. 

Маруся КОСТОВА

Интервю с д-р Валентина Георгиева, 
дни преди фестивала в Малта

Тел: 0889 614 762

КЪРТИ
 ЧИСТИ
  ИЗВОЗВА

Д-р В. Георгиева - в Дома на Културата гр. Кахул, Молдо-
ва.     Фото: Хаджи Георги Йовчев

На 14 ноември 2022 г. 
г-жа Деспина Маринова , 
председател на СИБ Бал-
чик, организира обучение 
в Заседателната зала на 
Общината на членовете 
на Регионалната органи-
зация на Съюза на инва-
лидите в България /СИБ/. 
Присъстваха представи-
тели от Каварна, Шабла, 
Тервел, Добрич и Балчик, 
които изслушаха стано-
вището на г-н Георги Ко-
лев, председател на СИБ 
София, за промените в 
Наредбата за медицин-
ската експертиза, които се 
налагат от  новия Устав, 
приет на 9-ия конгрес на 
СИБ. Г-н Колев обясни, 
че проектът за промяна 
на медицинската експер-
тиза е публикуван на сай-
та на Министерство на 
здравеопазването за об-
ществено обсъждане до 
11 декември Г-жа Наташа 
Златева каза, че за сфор-
миране на общинска ор-
ганизация са необходими 
25 души, а не както досега 
имаше условие да бъдат 
50. Хората с трайни ув-
реждания могат, според 
новия устав, да получат 
ТЕЛК пожизнено. 

Г-жа Деспина Марино-
ва повдигна въпроса как 
могат да бъдат приемани 
колективни членове, т.е 
как подобни клубове и 
съюзи могат да се влеят в 
СИБ и организацията да 
стане по-мощна, по-зна-
чима. Относно болните 
хора тежест ще имат при-
ближаващите заболява-
ния – към процента на 
основното заболяване ще 
се добавят 20% от сбора 
на процентите на остана-
лите. Друг ще бъде подхо-
дът към болните с ТЕЛК, 
които имат  психични за-
болявания, епилепсия, 
множествена склероза, 
диабет, които се освиде-
телстваха досега на три 
години. По новия устав 
преосвидетелстването 
може да става на 6 месеца, 
защото се появяват нови 
и съпътстващи заболява-
ния и чакането за освиде-
телстване е фатално. Об-
съди се регламентираната 

Обществено обсъждане на Проекта 
за медицинската експертиза – до 11 декември

възможност за осигуря-
ване  на чужда помощ при 
болни, които имат под 90 
% трайно намалена рабо-
тоспособност.

Г-н Колев подчерта с 
радост, че помага на Об-
щинската организация 
на СИБ в Балчик, защо-
то има сантимент към 
нашия град и към учили-
щето в „Тузлата”, където 
е учил. Почти всяко лято 
идва на море и се среща 
с директора г-жа Керан-
ка Генчева, с учителите г-
жа Мария Андреева, г-жа 
Юлита Христова и др.

На следващия ден в 
клуб „Света Марина”, по 
повод Международния 
ден на толерантността, 
участниците в обучение-
то бяха поздравени от 
група „101 усмивки” при 
ДГ „Знаме на мира” Бал-
чик, което не е случайно. 
Г-жа Деспина Маринова 
е пенсионирана детска 
учителка от тази детска 
градина.

Участниците в обуче-
нието изразиха задовол-
ството си от организира-
ните два дни в Балчик, от 
радушния прием в хотел 
„Балчик” и съпричаст-
ността на  г-жа Деспина 
Маринова към проблеми-
те на болните хора от ця-
лата област.

Поздрав на децата от група „101 усмивки“ на ДГ „Братя Мормареви“, с учители 
г-жа Румяна Димитрова и г-жа Росица Великова, по случаай Денят на толерантността.


