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Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствo ремонт проектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.        

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик

 (до кафе “Акроза”)
Бакалавърска програма 

„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма 

„Управление на луксозното хотелиерство” 
Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират 

образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  –Учебни програми – Електронен каталог 
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   052 607 946 – база Варна

За осми път бяха връчени наградите За осми път бяха връчени наградите 
“Общественик на годината”“Общественик на годината”

За Осма поредна годи-
на кметът на Община 
Балчик г-н Николай 
Ангелов, председате-
лят на Общинския съ-
вет г-н Илиян Станоев 
и главният редактор на 
вестник „Балчишки те-
леграф” госпожа Ма-
руся Костова връчиха 
награди на обществено 
активните личности на 
Община Балчик, които 
са с най-големи заслу-
ги за издигане имиджа 
ѝ през 2016 година. 
За осми пореден път 
Община Балчик, Об-
щински съвет Балчик 
и редакцията на вест-
ник „Балчишки теле-
граф” организираха 
тържествено събрание 
на обществениците в 
Община Балчик, рабо-
тили през изминалите 
години с ентусиазъм 
за своя град и за своята 
Община, без да търсят 
възмездие или награда.
Много учители и учи-
лищни директори, пре-
подаватели, читалищ-
ни дейци на културата 
и изкуството, на наука-
та, на спорта, десетки 
хора – от обикновено-
то познато семейство 
- до върховете на мест-
ната администрация, 
всекидневно полагат 
огромни усилия, някои 
дори и не го осъзнават, 

в себеотрицанието и 
саможертвата си да 
бъдат на високо ниво 
сред съгражданите си, 
за техен пример и под-
ражание. 
Те всекидневно пола-
гат огромни усилия де-
цата ни, внуците ни, да 
запазят общественото 
си достойнство и да го 
надградят, както това 
правят всички номини-
рани в Община Балчик 
за общественици на 
годината от 2009 г. до 
2016 г.
Общественият живот 
на един малък, но съ-
буден град, не може да 
се движи без интеле-
кта, знанията и труда 
на всички изтъкнати 
общественици, които 
будят балчишката об-
щественост и цялата 
ни нация за един по-
добър и по-организи-
ран живот, за опазва-
не постиженията на 
българската и светов-
на култура, история и 
спорт, за предаването 
им в едни надеждни 
ръце на творци, които 
са осъзнали смисъла 
на човешкия живот да 
се гради, да се твори и 
да се прави добро.
Номинираните за 2016 
г. са:  
АТАНАС  ЖЕЧЕВ - 
земеделски производи-

тел; общински съвет-
ник; бивш председател 
на Общински съвет 
- Балчик; подпомагащ 
фестивали, форуми и 
клубната  дейност на 
територията на Общи-
на Балчик.
СТОЯН ГЕОРГИЕВ 
- като председател на 
Морски клуб - Балчик 
- с отлично предста-
вяне на трансатлан-
тическото състезание 
arc-2016; общински 
съветник; земеделски 
производител; подпо-
магащ фестивали, фо-
руми и клубната  дей-
ност на територията на 
общината
ЕКАТЕРИНА ДИ-
МОВА - състезател 
по лека атлетика на 
СКЛА „Черно море 
2005“ - Балчик с мно-
го национални и меж-
дународни отличия, 
за прослава на родния 
град и България. 
РУМЯНА КАЛЧЕ-
ВА - дългогодишна 
хористка в СХ „Чер-
номорски звуци“ - 
Балчик, в състава за 
популярни песни; с 
достойно дълъг тру-
дов стаж като главен 
библиотекар на Общи-
ната; национална със-
тезателка по морски 
спортен многобой в 
Морски клуб - Балчик.

СОФКА КРЪСТЕВА 
- художествен ръково-
дител и основател на 
народен хор „Текенски 
напеви“ с. Оброчище, 
който чества 15 годи-
ни от създаването си; 
дългогодишен учител 
по изобразително из-
куство; с активна пен-
сионерска дейност в с. 
Оброчище.
С Е М Е Й С Т В О 
СТАНКА И ПЕНЧО 
ТАЧЕВИ - с дългого-
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дишен стаж като слу-
жители и ръководите-
ли в Община Балчик, 
активисти и инициато-
ри на различни масови 
мероприятия.
СЕМЕЙСТВО АТА-
НАСКА И ДИМИ-
ТЪР ГОСПОДИНО-
ВИ - с дългогодишен 
стаж в сферата на ме-
дицината и банковото 
дело; ръководещи об-
щински инициативи, 
читалищни меропри-
ятия в кв. „В.Левски“ 
- Балчик, развиващи 

активна пенсионерска 
дейност.
НИКОЛА АНДОНОВ 
И ИННА ИВАНОВА - 
спортен клуб „Фурио-
зо”, с треньор Никола 
Андонов, председател 
и основател от 2008 
г. на клуб „Фуриозо“, 
Балчик за кикбокс и 
муай тай; с достойни 
награди от национал-
ни и международни 
състезания; с изявена 
треньорска и педагоги-
ческа дейност в клуба. 
ИННА ИВАНОВА - 

най-изявена спортист-
ка от клуба, с множе-
ство отличия, която 
в момента пътува за 
Тайланд, за най-прес-
тижното азиатско със-
тезание по муай тай, 
откъдето се надяваме 
да се върне със заслу-
жена награда.

За ежегодното съби-
тие „Общественик 
на годината” в Общи-
на Балчик четете на 
стр.2 и стр.3
                               /Б.Т./


