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ЛАФИ
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

Съвместно учение се проведе 
в акваторията на Черно море

Съвместното учение от 
типа PASSEX се про-
веде на 13 февруари в 
акваторията на Черно 
море. В него участваха 
корвета ,,Решителни”, 
вертолет „Пантер” и 
група от Морския спе-
циален разузнавателен 
отряд от състава на бъл-
гарските Военномор-
ски сили, два кораба от 
състава на Втората по-
стоянна военноморска 
група на НАТО - канад-
ската фрегата ,,Сейнт 
Джонс“ и испанската 
фрегата „Алмиранте 
Хуан де Борбон”, както 

и фрегата от Военно-
морските сили на Ру-
мъния. 
По време на учение-
то са отработени еле-
менти по тактическо 
маневриране, проти-
вовъздушна отбрана, 
отразяване на асиме-
трични атаки на над-
воден противник, про-
тивоподводно учение, 
трансфер на товари от 
хеликоптер по вертика-
лен способ. 
Росен Гаврилов споде-
ли в социалните мрежи 
следното: „ База Атия 
(Бургас) – 4-ти диви-

зион патрулни кораби 
с 3 фрегати, в експло-
атация са „Дръзки“ 
и „Верни“. „Горди“ е 
закотвен на кея откак-
то пристигна на 7 сеп-
тември 2008 г. и тогава 
бе заявено, че ще бъде 
оставен за резервни 
части.
На лице са няколко ко-
раба от базирания тук 
6-ти миночистачен див-
изион – Бриз, Шквал и 
Прибой. Ракетната кор-
вета „Мълния“ е пред 
бракуване, а Ракетният 
и Десантният дивизион 
са ликвидирани.

Към базата е 96-та част 
спомагателни кораби за 
поддръжка с противо-
пожарния Ахелой, тан-
керът Акин, буксира № 
410 и 3 невъоръжени 
водолазни и многоце-
леви катера.
База Балчик – закрита. 
На 1 септември 1992 
г., Пети дивизион ми-
ночистачни кораби: 8 
рейдови миночистача 
проект 1259.2 и два 
рейдови миночистача 
проект 501. е преба-
зиран във Варна. През 
2007 г. базата е ликви-
дирана и на 19 ноември 
2010 г. всичко останало 
там е предадено на Зе-
меделското министер-
ство за рибарско прис-
танище.
База Созопол – закри-
та. Там са били базира-
ни ракетният дивизион 
и други кораби от Де-
сета бригада леки сили, 
базата е ликвидирана 
през 2005 г. Остават 38 
масивни сгради с обща 
застроена площ над 10 
хил. кв. м, три подзем-
ни склада и хидротех-
нически съоръжения, 
използвани дотогава 
от Министерството на 
отбраната като военно 
пристанище. През 2007 
година правителството 
прехвърля стопанис-
ването на острова на 
МРРБ за бъдещо ку-
рортно строителство.” 
                           /Б.Т./

От 10 февруари до 13 февруари 2017 г. на неофициално рутинно посе-От 10 февруари до 13 февруари 2017 г. на неофициално рутинно посе-
щение във Варна са военен кораб „Сейнт Джонс“ с командир капитан II щение във Варна са военен кораб „Сейнт Джонс“ с командир капитан II 
ранг Шелдън Джилс от състава на Кралските Канадски ВМС и испански ранг Шелдън Джилс от състава на Кралските Канадски ВМС и испански 
военен кораб „Алмиранте Хуан де Борбон“ с командир капитан II ранг военен кораб „Алмиранте Хуан де Борбон“ с командир капитан II ранг 
Хесус Пеня, съобщиха о на Военноморските сили. Двата кораба са от със-Хесус Пеня, съобщиха о на Военноморските сили. Двата кораба са от със-
тава на Втората постоянна военноморска група на НАТО. Командир на тава на Втората постоянна военноморска група на НАТО. Командир на 
групата кораби е капитан I ранг Рубен Родригес Пеня.  На 13 февруари се групата кораби е капитан I ранг Рубен Родригес Пеня.  На 13 февруари се 
проведе съвместно учение PASSEX с участието на канадската, испанската проведе съвместно учение PASSEX с участието на канадската, испанската 
и румънска фрегата, както и корветата „Решителни“ от българските и румънска фрегата, както и корветата „Решителни“ от българските 
ВМС с командир капитан III ранг Трифон Метишев, вертолет „Пантер“ ВМС с командир капитан III ранг Трифон Метишев, вертолет „Пантер“ 
от Морската вертолетна авиобаза „Чайка“ и група от Морския специален от Морската вертолетна авиобаза „Чайка“ и група от Морския специален 
разузнавателен отряд. /Факти.БГ/разузнавателен отряд. /Факти.БГ/

На вниманието на всички пенсионери и инвалиди,  желаещи да На вниманието на всички пенсионери и инвалиди,  желаещи да 
закупят абонаментни карти за пътуване.закупят абонаментни карти за пътуване.

Записването в Община Балчик Записването в Община Балчик 
започва от 13.02.2017г до 24.02.2017г.започва от 13.02.2017г до 24.02.2017г.

Издаването на карти от фирмата превозвач, щеИздаването на карти от фирмата превозвач, ще
започне от 01.03.2017г. до 15.03.2017г.започне от 01.03.2017г. до 15.03.2017г.

Голяма месопусна Задушница -Голяма месопусна Задушница -
18 февруари 2017 г.18 февруари 2017 г.

В съботния ден срещу Неделя Месопустна (Месни заговезни) всички българи В съботния ден срещу Неделя Месопустна (Месни заговезни) всички българи 
извършват помен в чест на мъртвите на голямата Задушница преди Великия извършват помен в чест на мъртвите на голямата Задушница преди Великия 
пост. Или, както името „Задушница“ показва, това е ден за възпоменаване на пост. Или, както името „Задушница“ показва, това е ден за възпоменаване на 
душите на починалите.душите на починалите.
На Задушница се посещават гробовете на починали близки. За помена се при-На Задушница се посещават гробовете на починали близки. За помена се при-
готвя „коливо“ - варено, подсладено жито. Българската традиция включва и хляб готвя „коливо“ - варено, подсладено жито. Българската традиция включва и хляб 
и вино. В по-ново време се прибавят дребни сладки и соленки. Поменът се пра-и вино. В по-ново време се прибавят дребни сладки и соленки. Поменът се пра-
ви на гроба, в църква или у дома. Обикновено на гроба свещениците извършват ви на гроба, в църква или у дома. Обикновено на гроба свещениците извършват 
парастас, защото е по-кратък от панихидата. Тя е по-пространният молебен за парастас, защото е по-кратък от панихидата. Тя е по-пространният молебен за 
упокоение на душите и включва повече молитви, както и четения от Евангелие упокоение на душите и включва повече молитви, както и четения от Евангелие 
и апостолски текст.и апостолски текст.
Житото е символ на възкресението, защото по думите на св. ап. Павел житното Житото е символ на възкресението, защото по думите на св. ап. Павел житното 
зърно не може да оживее, ако първо не умре.зърно не може да оживее, ако първо не умре.
Виното е символ на кръвта на Исус Христос. Паленето на свещи символизира Виното е символ на кръвта на Исус Христос. Паленето на свещи символизира 
горещата вяра, а пламъчетата напомнят за безсмъртието на душите на покойни-горещата вяра, а пламъчетата напомнят за безсмъртието на душите на покойни-
ците. Тамянът означава чистата молитва, а цветята - добродетелите на почина-ците. Тамянът означава чистата молитва, а цветята - добродетелите на почина-
лия.лия.
Според православния канон, погрешно е поставянето на храна на гроба на по-Според православния канон, погрешно е поставянето на храна на гроба на по-
койника. Библията отрича това. Оставената храна по гробовете няма да бъде койника. Библията отрича това. Оставената храна по гробовете няма да бъде 
изядена от покойника, а от бездомните кучета, като по този начин се оскверняват изядена от покойника, а от бездомните кучета, като по този начин се оскверняват 
гробовете. Душата не яде и не пие материална храна и питие.гробовете. Душата не яде и не пие материална храна и питие.
Сладкиши, месо и вино се раздават между живите и като вкусват от раздавките, Сладкиши, месо и вино се раздават между живите и като вкусват от раздавките, 
да си спомнят за умрелите. Както на всеки помен, така и на Задушница се разда-да си спомнят за умрелите. Както на всеки помен, така и на Задушница се разда-
ва на бедни и нуждаещи се.ва на бедни и нуждаещи се.
Всички задушници през годината са винаги в съботен ден, когато Исус Христос Всички задушници през годината са винаги в съботен ден, когато Исус Христос 
бил също покойник и с тялото си е бил в гроба.бил също покойник и с тялото си е бил в гроба.
За една календарна година обикновено Задушниците са четири - преди Месни За една календарна година обикновено Задушниците са четири - преди Месни 
заговезни, след Спасовден, около Димитровден и Архангеловден. Задушниците заговезни, след Спасовден, около Димитровден и Архангеловден. Задушниците 
са винаги в събота, защото в седмичния празничен цикъл, църквата е определи-са винаги в събота, защото в седмичния празничен цикъл, църквата е определи-
ла съботата за ден на покойните. На тези дни близките на починалите посещават ла съботата за ден на покойните. На тези дни близките на починалите посещават 
гроба, преливат го с вино, прекадяват го с тамян и след това раздават на присъст-гроба, преливат го с вино, прекадяват го с тамян и след това раздават на присъст-
ващите жито и храна за „Бог да прости мъртвите души“.ващите жито и храна за „Бог да прости мъртвите души“.
На следващия ден - неделя, са Месни заговезни (Сиропустната неделя). На Мес-На следващия ден - неделя, са Месни заговезни (Сиропустната неделя). На Мес-
ни Заговезни - започва големият Великденски пост.ни Заговезни - започва големият Великденски пост.

Месни заговезни Месни заговезни 
е православен църковен празник, който се празнува винаги в неделя, 8 седмици е православен църковен празник, който се празнува винаги в неделя, 8 седмици 
преди Великден. Тази година се отбелязва на 19 февруари.преди Великден. Тази година се отбелязва на 19 февруари.
Името на празника идва от това, че се заговява (пости) с месни ястия.Името на празника идва от това, че се заговява (пости) с месни ястия.
Заговява се с месо, затова празничната трапеза е само от месни ястия. В седмица-Заговява се с месо, затова празничната трапеза е само от месни ястия. В седмица-
та след „Месни заговелки“ (Сирни заговезни – 26 февруари ) се яде много извара, та след „Месни заговелки“ (Сирни заговезни – 26 февруари ) се яде много извара, 
масло и яйца. Това е и последната седмица, в която младите могат да се събират, масло и яйца. Това е и последната седмица, в която младите могат да се събират, 
да пеят и играят хора. До Великден (Пасха) следват хранителни и духовни пости.да пеят и играят хора. До Великден (Пасха) следват хранителни и духовни пости.
През цялата седмица до Сирни заговезни се устройват веселби и игри, защото През цялата седмица до Сирни заговезни се устройват веселби и игри, защото 
след това те са строго забранени. В храмовете се четат откъси от Светото пи-след това те са строго забранени. В храмовете се четат откъси от Светото пи-
сание, които говорят за Страшния съд. Така Църквата припомня за трагичните сание, които говорят за Страшния съд. Така Църквата припомня за трагичните 
последици от греха и призовава всички към служба на ближния и към доброде-последици от греха и призовава всички към служба на ближния и към доброде-
телност.телност.

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
1959” БАЛЧИК 1959” БАЛЧИК 
ОРГАНИЗИРА ОРГАНИЗИРА 

ВЪЗПОМИНАНИЕ ВЪЗПОМИНАНИЕ 
ПРЕД ПАМЕТНИКА ПРЕД ПАМЕТНИКА 

НА АПОСТОЛА В НА АПОСТОЛА В 
КВ. ”ЛЕВСКИ”.КВ. ”ЛЕВСКИ”.

КАНИМ ВСИЧКИ КАНИМ ВСИЧКИ 
ГРАЖДАНИ ДА ГРАЖДАНИ ДА 
СЕ ПОКЛОНИМ СЕ ПОКЛОНИМ 
ЗАЕДНО НА 19 ЗАЕДНО НА 19 

ФЕВРУАРИ /НЕДЕЛЯ/ ФЕВРУАРИ /НЕДЕЛЯ/ 
ОТ 11.00 ЧАСА.ОТ 11.00 ЧАСА.


