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Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Склад Тел: 7 22 89
 GSM: 0878 578 995

Магазин Тел: 7 22 88
 GSM: 0878 408 005

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66

Хубав януари – топъл,
ведър, а зимата е в своя
плен и тръгнаха баби –
млади, стари, да отпразну-
ват Бабинден. Премене-
ни, натъкмени, усмихна-
ти и разхубавени, в котле
от весел благослов, да сре-
щнат дните бъдни свои, с
надежда, вяра и любов.

Годините са били все в
труд и грижи, така било е
век след век, но човечест-
вото, то се движи, чрез ра-
ждане на нов човек. И ра-
дост има, песен еква, а хо-
рото прегазва болки и бе-
ди, напук на всичко, коле-
лото на житието се върти.

Прекрасен празник,
имат ли го другите наро-
ди? Той си е само наш,
български и си го праз-
нуваме по наш си табиет.
Преди всичко да отдадем
почит и уважение на те-
зи, които са помагали да
се роди новият живот, да-
рявали са го с много
обич и са го обграждали
с топли грижи. И в нашия
клуб си възпроизвежда-
ме този хубав ритуал.
Имаме си баби, които де-
сетки години са работи-

Áàáèíäåí ñ êëóá “Çäðàâå”

Клуб “Здраве” знаят да празнуват всички празници                                          Фото:Маруся КОСТОВА

Родилното отделение на Балчишката болница отбеляза тържествено 21
януари – Бабинден. От началото на годината са се родили 4 момичета и 2
момчета. Най-тежкото бебе от тях е 4кг 450г, а най-малкото е 1кг 500г. Всички са
живи и растат здрави.                                                     Фото:Маруся КОСТОВА

ли в Родилно отделение.
И както традицията пове-
лява, първо им поливаме
вода на ръцете, а те пръс-
кат наоколо и благославят
за здраве, късмет и добър
берекет. Даряваме баби-
те с много дарове, цветя
и обич. И за да е годината
плодовита и богата, въз-
произведохме раждане

на близначки, а бабите ги
благословиха и с имена
ги дариха – нека бъдат
Здравка и Снежанка. Да
растат здрави, умни и до-
бри, в България да живе-
ят и те деца да народят, ро-
да си да продължат. Да
бъде!

С много веселие, смях
и закачки, хора, песни, ху-

баво вино с мезета и сла-
дки, отбелязахме и този
ден в календара – 21 яну-
ари. И както е казал пое-
тът след този празник:
„Жените тръгват си щас-
тливи, доволни, че и този
път, светът в душите им
заспива като дете на мле-
чна гръд.”

Дора ХАРИЗАНОВА

Уважаеми Членове на Сдружение
 “Местна Инициативна Група - Балчик”,

на основание член 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 ал. 1, 3
и 4 от Устава на “Местна Инициативна Група - Балчик”,
се свиква Общото събрание на членовете на Сдружение
“Местна Инициативна Група- Балчик”, което ще се
проведе на 29.01.2011 г. от 10:00 часа на адрес гр. Балчик,
пл. “21 ви септември” № 6, в сградата на Община Балчик,
Заседателна зала, при следния дневен ред:
1. Освобождаване на стари членове от Сдружение
“Местна инициативна група – Балчик”;
2. Приемане на решение за изменение и допълване на
Устава на Сдружението, свързани с целите на
Сдружението и начините за тяхното постигане и други
въпроси - предмет на Устава;
3. Попълване състава на Управителния съвет, избиране
на нов председател на Управителния съвет и сформиране
на Контролен съвет;
4. Промяна на наименованието на Дружеството - ново
наименование: Сдружение с нестопанска цел “МИГ Балчик”.
Съгласно чл. 20 от Устава, членовете – физически лица,
могат да бъдат представлявани на ОС от пълномощници.
Пълномощните следва да бъдат изрични за участие в
Общото събрание, в писмена форма с нотариална заверка
на подписа. Пълномощниците могат да представляват
само един член на Сдружението и не могат да
преупълномощават с правата си трети лица.
Писмените материали относно дневния ред на
свиканото Общо събрание, включително проекта за нов
Устав, са достъпни за членовете на адреса на управление
на Сдружението всеки работен ден от 9,00 до16,00 часа.
В качеството Ви на членове в Сдружение “Местна
Инициативна Група - Балчик” Ви каним да присъствате на
така насроченото заседание.
Лице за контакти – Димитрин Димитров – тел. за връзка
- 71053; Димитър Димитров – тел. за връзка - 71065.

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БАЛЧИК”

Îôèñ íà ÇÊ
“ËÅÂ ÈÍÑ”

0889 159 275;
0893 39 80 84

Гр.Балчик,
ул.”Черноморе”26




