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За девета година се присъждат
награди „Общественик на годината“

Номинираните и удостоени със званието „Общественик на годината - 2017“ заедно с кмета на Общината г-н Николай Ангелов и г-жа Маруся Костова /
гл.редактор на вестник „Балчишки телеграф“ и организатор на събитието/. Отляво надясно: г-н Николай Колев; г-жа Пенка Войчева;г-жа Маруся Костова;
г-н Живко Господинов; г-н Валентин Андреев; г-н Георги Мирчев; г-н Николай Ангелов; г-н Симеон Николов; д-р Иванка Митова; г-жа Димка Кирчева; г-жа
Николина Кантимирова; д-р Недялка Коева.
Фото: Ерсин ИСМАИЛОВ

За Девета поредна година кметът на Община Балчик г-н Николай
Ангелов и главният

редактор на вестник
„Балчишки телеграф”
госпожа Маруся Костова връчиха награди
на обществено активните личности в Община Балчик, които са
с най-големи заслуги
за издигане имиджа ѝ
през 2017 година. Номинациите и награждаването се състоя на
специално тържество
на 10 март от 13 ч. в
ресторант „Ел Симпа-

тико” Балчик.
Номинирани и наградени със специално
изработени купи, грамоти, календари на
Сдружение „Българско
наследство” са: спортистите-лекоатлети г-н
Живко Господинов и
г-н Валентин Андреев
от СКЛА „Черно море
2005”; г-н Николай
Филипов Колев- председател на ОбС на
БСП; г-жа Димка Сто-

янова Кирчева – бивш
директор и преподавател по БЕЛ;г-н Георги Атанасов Мирчев
– фотограф и журналист във в.”Устрем”,
хорист; семейство д-р
Иванка Митова и д-р
Марко Митов – дългогодишни зъболекари
в Балчик; семейство
г-жа Пенка АнгеловаВойчева и г-н Христо
Войчев – дългогодишни учители и самодей-

Посетете
Оптиката в град Балчик
(до кафе “Акроза”)

където ще намерите богато разнообразие на диопрични рамки и слънчеви очила на атрактивни 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

ци; г-н Симеон Николов – Менката – бивш
хорист в Смесен хор
„Черноморски звуци”,
сега певец в три хорови формации; д-р
Недялка Коева- дългогодишен лекар, завеждащ Инфекциозно
отделение в МБАЛ
Балчик; г-жа Николина Кантимирова – многодетна майка, спор-

тистка – ветеран в СК
„Здравец” Балчик.
Честито на всички! За
новоизбраните „Общественици на годината”, за ъководството на Общината, за
всички присъстващи
тържеството започна
с водосвет, който отслужиха отец Стратия
Александров и йеромонах Тодор Тодоров.

Много зареждащ с положителни емоции бе
концертът на варненските оперни певци
Вярка Железова и Евгений Георгиев.
Отново на сцената
сред балчиклии видяхме младия поп изпълнител г-н Мартин
Кръстев, който сега
учи в музикална паралелка в Добрич. Той
изпя песен на група
„Те” и Дичо – „Ако някога”.
Съставът за популярни
песни към НЧ „Паисий Хилендарски 1870”
Балчик, с корепетитор
г-жа Марияна Тихолова и диригент маестро
Георги Събев, изпяха две песни, които
посветиха на своите
колеги и приятели от
състава, номинирани
през тази година – г-н
Георги Мирчев и г-н
Симеон Николов.
Вкусен бе обядът, приготвен от персонала на
изисканото заведение
„Ел Симпатико”, с управител г-н Ташко Колев.
Добричкият музикант
и DJ Красимир също
бе на ниво и пребиваваното в ресторанта –
радост за балчиклии.
/Б.Т./
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Web страница: www.nbu.bg –Учебни програми
– Електронен каталог
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена 052 607 946 – база Варна
Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма
„Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция, с които
студентите самофинансират образованието си.

