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С настъпването на пролетта Дружество "Военноинвалид", обхващащо ре-
гиона на Балчишка околия - Балчик, Каварна, Шабла, отбеляза един отдавна
чакан и подготвян юбилей - 20 години.                    Фоторепортаж: М. Костова

Водосвет за здраве на
всички членове на Дру-
жество"Военноинва-
лид" и гостите на юби-
лея отслужи отец Тодор
Тодоров от храм “Св.
Петка” - Балчик.

Дружество "Военноинвалид" Балчик е учредено на 22 март 1996 г. на
събрание, с председател е Георги Пешев, председател на ветераните от
войните, а протоколчик - Ангел Димитров Стойков. На учредителното
събрание е присъствал Манол Илиев от УС на инвалидите в София.

За председател на новоучреденото дружество е избран Кирил Симеонов
Алексиев, за зам.-председател - Ангел Димитров Стойков, за председател на
КС - Стойчо Стефанов Узунов. Включват се 18 членове от Балчик и Каварна.

Тържественото събрание, по случай юбилея, се състоя във Военния клуб -
Балчик, който бе изцяло ремонтиран от Община Балчик и превърнат в истински
дом на военните пенсионери, извоюван от Военното министерство,
благодарение на кмета Николай Ангелов, Стойка Георгиева, Иван Апостолов,
Стефан Янчев и бившата областна управа на град Добрич.

Зад всеки един военноинвалид се крие страдание и борба за живот, равен
на другите хора. В.Кюковски повдигна въпроса, че военноинвалидите трябва
да имат привилегии при закупуване на лекарства. Че трябва да се актуализира
Закона за военноинвалидите в България, които са забравени от обществото.

Ангел Събев поднесе
цветя и даде обещание за
още по-голяма подкрепа
от ОбС на пенсионерите
в Балчик за Дружеството.

Мило и вдъхновено бе
поздравлението на Маг-
далена Христова, дири-
гент на хор "Добруджан-
ки" към НЧ "Васил Лев-
ски 1959" Балчик.

Мн ого професионално и  затрогващо бе
поздравителното слово на Иванка Йорданова,
секретар на НЧ "Васил Левски 1959" Балчик.

Хор "Росна китка" Балчик, лауреати на Първия международен форум "Българско наследство" в
Балчик през 2015 г., се готвят за участие н а 16 юли 2016 г.  в тържествен юбилеен концерт на хор "Севда"
в с. Казаклия, Молдова, по линия на форума “Българско наследство” в Балчик.

Стойка Георгиева разчупи ритуална добруджанска пита и я раздаде за здраве и късмет на всички от
Дружеството. Весело настроение - на достойния 20-годишен юбилей на дружество “Военноинвалид”.

Ангел Стойков,председател на Дружеството от 1999 г. до 2008 г., Деспина
Маринова, председател на СИП гр.Балчик, Венцислав Кюковски, гост от
приятелски клуб от Бяла Слатина, Стойка Георгиева, настоящ председател на
дружеството"Военноинвалид", Венцислав Димитров, председател на КС

Приятелки на Дружеството - гости на банкета, по случай 20-годишния
юбилей на Дружество "Военноинвалид" Балчик, Каварна, Шабла.




