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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

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

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

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

строителствoремонтпроектиране

Èçëåçå îò ïå÷àò êàëåíäàðúò íà
Îáùèíà Áàë÷èê çà 2016 ãîäèíà

Тази година съдържа-
нието му е свързано с об-
новената Художествена
галерия на  Балчик и пре-
дставя 12 творби на бъл-
гарски автори. Картини-
те са част от богатия фонд
на галерията и са подре-
дени в две от залите й.

В средата на отмина-
ващата година Галери-
ята бе открита с изцяло
променен дизайн, автор

на който е Иво Попов.
По думите на специали-
стите, това е едно от най-
красивите и добре под-
редени изложбени про-
странства у нас.

В края на декември
традиционно жителите
на Балчик получиха 3
500 коледни картички от
кмета Николай Ангелов.
Автор на рисунката за
празничното послание е

Селин Ерджан  /11 г./  от
Клуба за изобразително
изкуство в Общинския
детски комплекс Бал-
чик.

 Отново балчиклии
спазиха традицията да
посрещнат Нова година
заедно на открито.  Сто-
тици жители се събраха
на паркинга пред  мага-
зин "Аквилон",  за да се
хванат на хорото,  точ-

но в полунощ. За доб-
рото настроение се по-
грижи фолклорен орке-
стър със солист Петя
Драгнева, а Общината
бе подготвила зрелищ-
но шоу с фойерверки.

Сава ТИХОЛОВ,
Началник отдел

"Култура, протокол и
връзки с

обществеността"
Община Балчик

Ðåöåïòà çà Íîâà ãîäèíà îò Êàòàðèíà
Åëèçàáåò Ãüîòå - ìàéêàòà íà âåëèêèÿ Ãüîòå

Ïðàçíèê íà êëóáà íà ó÷èòåëèòå ïåíñèîíåðè

Вземаме 12 месеца и
много старателно ги из-
чистваме от горчивина,
завист, педантизъм и
страх, разпределяме ги
по 30 или 31 части всеки
месец, така че налично-
то количество да стигне
за една година.

Ястието се приготвя
всеки ден от 1 част ра-
бота и 2 части радост и
хумор. Добавят се 3 пъл-

ни супени лъжици оп-
тимизъм, една чаена лъ-
жичка толерантност,
зрънце ирония и щипка
такт. След това всичко се
полива обилно с любов!

Готовото ястие се ук-
расява с букетче мили
нежности и се сервира
всеки ден, с гарнитура
от бодрост и живителна
чаша чай !

Източник: Интернет
чрез Виолета ТОНЧЕВА

Днес 16 декември е
един от най- хубавите пра-
зници на нашия клуб, с
който приключваме ка-

Нима са изминали тол-
кова много години! Как
бързо отминава времето!
Техните очи вече не до-
виждат, защото на всяко
дете са дали очи за света.
Силите им недостигат –
на всяко дете са дали по
грам от своята душа. Но
много хора ги помнят,
уважават, обичат. За теб,
учителко, поетът е казал:

„Затуй, на место паме-
тник гранитен, Ти в спо-
мените наши си изтлял. И
всеки помни по един учи-
тел, На стръмното ръката
му подал!” Честит юби-
лей, колеги! Бъдете живи
и здрави за радост на ва-
шите семейства и деца!

Иванка АТАНАСОВА

2,5% ðàñòåæ è 1,6% èíôëàöèÿ â
Áúëãàðèÿ ïðåç 2016

Растеж на брутния въ-
трешен продукт с 2,5%
спрямо 2015 г. и 1,6%
инфлация прогнозира
“Икономист” за Бълга-
рия през настъпващата
2016 година. Анализато-
рите на авторитетното
икономическо издание
изчисляват 6710 долара
БВП на глава от населе-
нието, което се равнява
на 17 690 долара по па-
ритет на покупателна
способност.

Прогнозата за страна-
та ни  е сравнима с Ун-
гария и Испания. Значи-
телно по-висок е ръстът,
прогнозиран за Румъ-
ния - 3,9%, докато за
Гърция очакванията са
минус 1%. Растеж за
Германия 1,8%, за Ита-
лия 1% и за Великобри-
тания 2,2% сочат още

анализаторите на “Ико-
номист”. Средният ръст
на БВП за Западна Евро-
па се очаква да е 1,8%, а
за Източна Европа - 1,2%.

В политическата обо-
сновка се сочи, че в Бъл-
гария около дясноцент-
ристкото коалиционно
правителство, дошло на
власт през 2014 г. след ад-
министрации с кратък
срок, има несигурност -
то зависи от подкрепата
на националисти и лево-
центристки сили. Въпре-
ки това министър-пред-
седателят Бойко Бори-
сов напредва по-добре в
сравнение с мандата от
2009-2013, запазвайки
фокуса върху активно
членство в Европейския
съюз и съживяване на
икономиката.

Възраждащата се Евро-

па ще внесе подобрение
в търговията и инвести-
циите, докато споразу-
мението на Гърция с кре-
диторите ще спести на
България риска от зара-
за, пише още в анализа.

Най-бързо растящите
световни икономики
според “Икономист”
ще са Лаос и Туркме-
нистан с по 8% ръст и
Камбоджа и Сиера Ле-
оне с по 7,5%. Развива-
щите се пазари са изп-
равени пред ниски це-
ни на суровините, пос-
къпващ долар и забавя-
не на икономиката на
Китай и така само Ин-
дия от големите играчи
влиза в списъка топ 10
на най-бързо растящи-
те световни икономики
за 2016 година, комен-
тира “Икономист”.

 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

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â
ãðàä Áàë÷èê

 (äî êàôå “Àêðîçà”)

лендарната 2015 година.
Празнуваме нашите юби-
ляри: Мария Латева – 85
годишна, Гена Найдено-

ва и Бистра Велчева – 75
годишни, Жана Темелко-
ва и Нели Кирова – 70 го-
дини, Милка Цветкова,
Мария Николова, Мария
Георгиева, Йорданка Лю-
цканова, Стоянка Госпо-
динова, Пенка Янчева и
Деспина Маринова – 65
години, Виолета Иванова
- 60 годишна.

Мария Николова не е
учителка, но е член на на-
шия клуб и също навърш-
ва 65 години. Годините ле-
тят и много випуски отли-
тат като птичи ята. Отиват
си! И признателни ръце
поднасят цветя на учите-
ля в последния учебен ден.
И само той, учителят, знае
цената на този поздрав.

Кар тичка на Селин
Ерджан от ОДК “Балчик”,
из пратена до всич ки
граждани на Балчик от
кмета Николай Ангелов

Иванка Атанасова чете поздравление към учителите-юбиляри от клуба на учителите пенсионери -
Балчик с председател Иванка Иванова.                                                                                      Фото: Юлита ХРИСТОВА




