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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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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 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Çà ïðàçíèöèòå è õîðàòà

Кметът Николай Анге-
лов пожела на празну-
ващите Първа пролет да
им върви като по вода.

Скъпа гостенка на тържеството беше майка
Йоана, игуменка на Алфатарския манастир край
Силистра. Тя изпя за всички “Многая лета”.

За предстоящия Тодоровден бе проведено символична конска кушия.

Намръщеният, вла-
жен и доста студен 22
март, събра повече от
150 души в ресторант
„Лотос”, за да отпраз-
нуват Първа пролет.
Домакините от клуб
„Хинап”, хора с дълго-
трайни здравни проб-
леми, бяха поканили
пенсионерските клу-
бове от с.Септемврий-
ци и с.Челопечене, об-
щина  Ка ва рна ,  от
гр.Кубрат, гр.Тутра-
кан,  гр.Г.Тошево и
гр.Добрич на тържес-
твен обяд.

С групата от Тутра-
кан пристигна и май-
ка Йоана, игуменка на
Алфатарския манас-
тир, с която клуб „Хи-
нап” поддържа много-

годишно приятелство
и връзки. Д.Малева,
председател на клуб
„Хинап”, откри праз-
ника с приветствие
към гостите. След нея
майка Йоана запя
„Многая лета”, мощно
подета от всички при-
състващи, непринуде-
но и много тържестве-
но. Кметът на Община
Балчик Николай Анге-
лов, който всякога ува-
жава с присъствие по-
добни прояви, органи-
зирани от клуб „Хи-
нап”, поздрави дома-
кини и гости с хубавия
празник и напомни, че
този ден е обявен и за
Ден на водата, затова
пожела на всички да
им върви като по во-
да. Приветствени сло-
ва и поздравления от-
правиха и председате-
лите на гостуващите
клубове, както и кме-
тиците на с.Челопече-
не и с.Септемврийци.
Красивите добру-
джанки от тези две се-
ла /както и присъеди-
нилата се към тях чуж-
денка от немско-руски
произход Катрин/, де-
монстрирали при вси-
чки подобни събира-
ния много сръчност и
вкус, бяха подготвили

красиви подаръци за
балчиклийки – посаде-
ни в саксии и естетично
оформени живи цветя.

Председателите на
гостуващите клубове
получиха ръчно из-
работени подаръци,
бижута и сувенири
от Нели Арабаджие-
ва и Деспина Мари-
нова, а Димка Мале-
ва със своите сътру-
днички бе подготви-
ла оригинални сим-
волични подаръци –
конски глави, весел
нам ек з а  Тодоров -
ден. Не може да се

опишат всички под-
робности и хрумва-
ния, допринасящи за
много приятната ат-
мосфера на празни-
ците и събиранията,
осъществени от клуб
„Хинап”с винаги ин-
тересната и  трудо-
любива  Д . Ма лева .
Качества, които ста-
ват запазена марка и
за нейните сътрудни-
чки Елена Казакова,
Ани Донева, Ирина
Б ра т оев а ,  Д онк а
Йорданова и много
още други. Жени, ко-
и то  с ъ с с ръ чн о ст,

трудолюбие,  отзив-
чивост  и  сърдечно
настроение могат да
б ъ д а т  е ди н  д объ р
п ри м ер  з а  ця л от о
общество – даваш ли
от себе си, ти си удо-
влетворен и може би
щастлив. Защото ка-
кво по-хубаво от то-
ва да надмогнеш те-
гобите на живота, ка-
кто хората от клуб
„Хинап” и  техните
г ос т и п ре одол ях а
предизвикателството
на Баба Марта.

Мария АНДРЕЕВА
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Професионална гим-
назия за кадри в обслуж-
ващата сфера „Алеко
Константинов” организи-
ра тримесечен производ-
ствен стаж в Италия за
всички свои бивши и на-
стоящи възпитаници на

възраст от 18 до 30 години
, изучавали професиите
„Кулинар” и „Готвач”.

Условията, които се
предлагат, са следните:

 - Заплащане 350 евро
на месец за 40 работни
часа и един ден почивка
седмично;

- Осигурени храна,
нощувка и транспортни
разходи;

- Сертификат за при-
добити професионални

и езикови умения, при-
знат в ЕС;

- Възможност за
удължаване срока на стажа
и за започване на работа.

Информация за изис-
кванията към кандида-
тите може да получите
на тел. 0889 979741 или в
сградата на училището
от 08 00 до 16 30 часа.

ПГ за КОС "Алеко
Константинов"

pgkoz@abv.bg

Öåíîðàçïèñ çà Áîòàíè÷åñêàòà
ãðàäèíà è Äâîðåöà

Академическото ръко-
водство на СУ „ Св. Кли-
мент Охридски” утвърди
ценоразписа за 2013г. на
услугите, предлагани от
Университетска ботаниче-
ска градина – Балчик. Це-
ната на билета за вход е 5,00
лв. за възрастни , 1,00лв.
за деца над 7г., ученици и
студенти. Билетите могат
да бъдат закупени от каси-
те на УБГ, разположени на
трите входа на Ботаничес-
ката градина, всеки ден,
включително събота и не-
деля, от 08,00ч. до 18,00ч.(
от средата на април рабо-
тното време ше бъде удъл-
жено до 20,00ч.). Закупе-
ният билет дава възмож-
ност за посещение и на по-
стоянната експозиция от
тропични и субтропични
растения, където са пока-
зани над 2000 вида какту-
си и сукуленти, екзотични

растения от сухите тропи-
ци и субтропици, среди-
земноморска растител-
ност. Входният билет за
Ботаническата градина не
дава достъп до сградата на
бившата лятна резиденция
на Румънската кралица (
вила „Тихото гнездо”, по –
известна като „ Двореца”),
т.к. сградата е под управ-
ление на Министерство на
културата.

Освен утвърдените ве-
че услуги - беседи, Зелено
училище, провеждане на
сватбени ритуали и гра-
дински партита, заснемане
на клипове – се предлага и
нова услуга за посетители-
те: вход с МПС на цена
2,00 лв. за лек автомобил (
съответно 5,00 лв. за мик-
робус) през обозначения
с указателна табела вход
„Вход Автомобили”

Продължава традиция-

та Ботаническата градина
да посреща гостите си
през пролетта с атракти-
вно представяне на коле-
кция „ Луковични проле-
тни растения”. И тази го-
дина посетителите ще мо-
гат да видят над 100 сор-
та лалета, някои от които
премиерни не само за Бъл-
гария, а въобще, като на-
пример Super Parrot, се-
лекция 2012г - бяло папа-
галово, зеленоцветно лале
с диаметър на чашката 12
см. Безспорни акценти в
парковата част са пролет-
ните  партерни килими, къ-
дето са представени нови
сортове виоли, незабравки
и други  цветя и т. нар
„Пролетната градина”, къ-
дето властват пролетноцъ-
фтящите храсти и многого-
дишни растения: аквиле-
гии, божури, ириси, хеме-
рокалиси.

Ïðîëåòåí øàõìàòåí òóðíèð
На 23.03.2013 г. в залата на ШК „Балчик” се проведе турнир по шахмат. Той се

състоя по Швейцарската система в пет кръга по тридесет минути на човек.
Убедителен първенец и шампион на пролетния турнир стана Стелиян Мичев. Той

успя да спечели всички пет партии и не остави никакво съмнение в своето превъзходство.
Показа завидно постоянство и разбиране на шахматната игра. Пожелавам му повече
успехи в личен и професионален план.

На второ място се класира Христо Генчев, който показва израстване с всеки изминал
турнир. Тройката се допълва от Иван Пейчев. Опитен играч, който през 2012 год. на
международния турнир в Албена се класира на трето място в своята група.

Бил искал да изразя лична благодарност към г-н Младен Мартинов – Председател
на ЗК „Черно море”, за предоставените средства за провеждането на турнира.

„Аз не играя шахмат, аз се боря” – Александър Алехин, Четвърти световен шампион
по шахмат.                                                                                       Красимир КИРЧЕВ




