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кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие

на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.

В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.

10% отстъпка за всяка втора поръчка срещу издаден талон.

Тел. за контакти: 0878 568257          /4-4/

Íîâà îïòèêà â ãð.Áàë÷èê

Òúðæåñòâåíà ñåñèÿ

Ïúðâè è âòîðè ÄÇÈ

На 21 май 2012  г.
ПГ  за  КОС  „Алеко
Константинов” беше
домакин  на  70  зре-
лостника  на  първи
Държавен зрелостен
изпит. От училище-
то  бяха  29  човека,
останалите от други
училища на община
Балчик.

Организацията  бе-
ше перфектна. Много
съм доволна от всич-
ките служители  спо-
дели  директорът  М.
Росенова.  Квестори-
те  си бяха  по  места-
та. Експертът от РИО
гр.  Добрич    Калоян
Койчев беше в помощ
и подкрепа. Искам да

изкажа и голямата си
признателност  към
Общинска админист-
рация  за  транспорта
до РИО Добрич и ко-
пирната техника, коя-
то осигуриха.

И втората матура на
23 май мина благопо-
лучно  и без проблеми.
Организацията  беше

много  добра.  Много
съм благодарна на вси-
чки колеги и служите-
ли, а също така и на кве-
сторите и консултанти-
те  от  ОУ  “Антим  І”,
ОУ “Св. св. Кирил и
Методий” и СОУ “Хри-
сто Ботев”    подчерта
М. Росенова.

                      /Б.Т./

ва,  Нуртен  Идриз;
СОУ „Хр.Смирненски”
с.Оброчище  –  Дарина
Иванова, Стефан Кънев,
Мариана  Карова;
ОУ”Г.С.Раковски” с.Се-
нокос – Кармен Йорда-
нова, Дарина Йордано-
ва; ОУ „В.Левски” с.Со-
колово  –  Димитрина
Лазарова,  Валентин
Стоилов;  ПГ  за  КОС
„Ал.Константинов”-
Златка  Колева;  ПУИ
„Акад.Т.Самодумов”
с.Кранево  –  Боянка

Иванова, Петранка Ни-
колова;  ОДК  Балчик  –
Лила  Атанасова;  ЦДГ
1–  Миланка  Филе-
ва;ЦДГ 2-Светлана То-
дорова, ЦДГ 3- Мирка
Георгиева, „Братя Мор-

мареви” – Мария Пет-
рова, с.Безводица – Па-
влинка Георгиева; с.Об-
рочище – Ивелина Ен-
чева; с.Църква – Стоян-
ка Георгиева; учители –
пенсионери: Васка Цве-
ткова /75 г./, Елена Веля-
нова /70 г./; Янка Гроз-
дева /73 г./; Кера Мари-
нова /73 г./; Гинка Йор-
данова  /70  г./,  Юлита
Христова  /70г./;учени-
ци: Магдалена Иванова
-8  кл.”Св.Св.Кирил  и
Методий”, Йоанна Ди-

митрова – 6 кл. ОУ „Ан-
тим I”; Карина Димова
– 11 кл. СОУ „Хр.Ботев”;
Йордан  Янкушев  –  7
кл.СОУ „Хр.Смирненс-
ки”  с.Оброчище;  Ер-
джан Фехми – 10 кл.ПГ

за КОС „Ал.Константи-
нов”, Наталия Димитро-
ва – 7 кл. ОУ”Г.С.Раков-
ски” с.Сенокос; Мариян
Тодоров  –  8  кл.  ПУИ
„Акад.Т.Самодумов”
с.Кранево, Петър Моря-
нов – ОДК , председател
на Общински учениче-
ски парламент.

Специална награда от
500 лв. за принос в кул-
турата  на  град  Балчик
получи  Евгения Кири-
лова, ръководител на ТФ
„Данс”  към  читалише

Кметът на общината Николай Ангелов връчва
грамота “Учител на 2012 г.” на Мая Иванова -

пом.-директор в ОУ “АнтимI” Балчик и парична
награда от 100 лв.

След матурата идва празникът на абитуриентите в
ч-ще. “П. Хилендарски” и бал в “Light House”

Възторжената публика аплодира изпълнителите от група “Тумбаито”,
Калин Вельов, Марияна попова и Орлин Горанов.

Кметът Н.Ангелов връчи грамота на Андриян Андреев като
“Лице на Балчик” за 2012 г.

Певецът Орлин
Горанов заслужи най-

много овации на вечерния
концерт на 24 май.

/Продължава от стр1./
Празника  – събор на

град Балчик и Спасовден
по  източно  православ-
ния календар.  Думата бе
дадена и на присъства-
щия Михаил  Биганич,
кмет на побратимения с
Балчик град стара Любо-
вна от Словакия. Гостът
благодари за поканата да
гостува  в  нашия  град,
приветства гражданите с
прекрасния  празник  и
изрази надежда за задъл-
бочаване връзките меж-
ду двата града, подаря-
вайки на Общината сло-
вашка картина.

Сесията продължи по
дневния ред – награжда-
ване на просветни и кул-
турни  дейци.  Звание
„Учител на 2011 г.” и па-
рична награда от 100 лв.
получиха  от  кмета  на
Общината  следните
учители: СОУ  „Хр.Бо-
тев”  Балчик-Иван  Си-
вов, Светлана Драгано-
ва, Еленка Топалова; ОУ
„Антим I”-Мая Ивано-
ва, Пенка Николова; ОУ
„Св.Св.Кирил и Мето-
дий” – Иванка Стояно-

„ П . Х и л е н д а р с к и ”
гр.Балчик.

В края на сесията кме-
тът Н.Ангелов предло-
жи да се гласуват пред-
видените  за  културния
календар през юни ме-
сец : за филмовия фес-
тивал – 50 000 лв; за хо-
ровия фестивал – 20 000
лв. Гласуваха с „да” 17
души и 1 въздържал се.

Празникът за 24 май,
започнал с тържествено
вдигане на знамената на
БР, ЕС и Община Балчи,
химните,  продължи  с
ученическите шествия  и
богат концерт  от  само-
дейните  колективи  на
Общината.

Вечерта  бе  разнооб-
разена от изпълненията
на Орлин Горанов, Ма-
рияна Попова и Калин
Вельов с група „Тумба-
ито”. Празникът завър-
ши с богата заря.

/Б.Т./




