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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

строите лствoремонтпроектиране

Áàëêàíñêî ïúðâåíñòâî
ïî ëåêà àòëåòèêà

Националите ни завоюваха пет медала от провеждащото се в Серес, Гърция
балканско първенство за юноши и девойки старша възраст.

Всичките пет отличия са бронзови и бяха спечелени от юношите ни.
Първият медал взе Даниел Джахани в мятането на чук с 63.75 м., а пето място
за Вилимир Караиванов  56.56 м. хвърляне на копие.

На снимката: Даниел Джахани, треньорът Андриан Андреев и Вилимир
Караиванов от СКЛА “Черно море 2005” Балчик.    БТ

За пореден път Ротари
клуб Балчик подкрепя те-
хническото развитие на
децата, тъй като те са бъ-
дещето на нацията и отго-
ворността за тях е голяма
– подчерта председателят
на Ротари клуб Балчик,
дистрикт 2482 - Слави Сер-
безов. Първият подарък,
който 867 ученици от Об-
щинския детски комплекс
Балчик получават за 60-
годишнината на ОДК е те-
хническо оборудване на
стойност 3 000 лв. То вклю-

благотворителност Вие
доказахте, че има бла-
городни хора, които
безкористно помагат.
Щастливи сме, че във
Ваше лице срещаме
приятели и съмишле-
ници, работещи за бъ-
дещето на България –
ДЕЦАТА! Надяваме се,
че ползотворното ни
сътрудничество ще
ï ðî äúëæè.” – êàçà Òèí -
êà Ñèâðèåâà, äèðåêòî ð
í à Î ÄÊ Áàë÷èê è âðú÷è
áëàãî äàðñòâåí à ãðàì î -

на Димитър Феодотов, на
Георги Железов, на Иван
Ангелов.

Всички балчишки ро-
тарианци, 28 на брой,
работят вече от 7 годи-
ни за добруването на
Балчик, на Белия град,
който има нужда от бла-
городната ротарианска
кауза. Най-масовите
инициативи на Ротари
клуб Балчик са: прове-
ждането на масов крос
, под името „Не на дро-
гата”, в който ежегодно

Äàðåíèå íà Ðîòàðè êëóá
Áàë÷èê çà äåöàòà íà ãðàäà

Ротарианците Слави Сербезов, Емил Енчев, Христо Желязков с децата от ОДК - Балчик с директор
Тинка Сивриева и Жоро Иванов - председател на Училищния парламент. фото: М. КОСТОВА

чва: проектор, екран, 2
графични таблета, лаптоп
и фотоапарат „Никон”.

„Г-н Сербезов, ценим
личната Ви съпричаст-
ност и ангажираност за
осъществяването на
идеята за обогатяване
на компютърния ни ка-
бинет. С този жест на

та на председателя на
Ротари клуб Балчик
Слави Сербезов, който
на 12 юли ще предаде на
Христо Желязков предсе-
дателството на клуба ,
според  ротационния при-
нцип предавано от Тодор
Тодоров, на Атанас Ата-
насов, на Светлин Илчев,

участват над 1 000 души;
благотворителни ново-
годишни балове; даре-
ния на училища и чита-
лища.  Децата от ОДК
получиха в началото на
тази календарна година
дарение – 3 компютъра
от Швейцария, компю-
три получиха също ПГ

„Ал.Константинов” Бал-
чик , НЧ „Просвета”
с.Соколово, библиоте-
ката на НЧ „П.Хилендар-
ски” Балчик. В навече-
рието на светлия хрис-
тиянски празник Вели-
кден, ротарианците съ-
градиха нова чешма в
стария гробищен парк.
Интересните срещи с ро-
тарианци от други клубо-
ве са радост за балчиклии.
Гордост за всички е успе-
шното завършване на Во-
енно-морското училище

от стипендианта на Рота-
ри клуб Росен Добрев-
първият морски офицер
на Балчик.

  Да не се жали техни-
ката, в името на техни-
ческото усъвършенст-
ване на младото поколе-
ние, в което е надежда-
та ни – пожела Слави
Сербезов на децата,
присъствали в ОДК на
тържественото подпис-
ване на приемо-преда-
вателния протокол за
подарената техника. Се-
кретарят на Ротари клуб
Емил Енчев прикани за-
качливо децата към ве-
села ваканция, не само
пред компютрите.

Маруся КОСТОВА

(до кафе “Акроза”)
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

На 19 и 20 юни 2014 г.
в резултат на проливни-
те дъждове се наводни
централната част на
с.Царичино. В тази част
е разположена търгов-
ската сграда на РПК
„Черно море” Балчик,
като всички помещения
в нея са наводнени с от-
лагане на тиня по подо-
вете им. Засегнати са
долните етажи на раф-
товете за стоки в Мага-
зина за хранителни и
промишлени стоки, а
също и хладилните вит-
рини /хоризонтални и
вертикални/ и фризери.

Със съдействието на
кметския наместник Ге-
орги Генов и представи-
тели на Енерго-Про, е
отстранена опасността
от токов удар при вли-
зане в обекта. Пак със

Áëàãîäàðíîñò
съдействието на кметс-
кия наместник Георги
Генов е организиран
екип от местни гражда-
ни – доброволци /редо-
вни клиенти на търгов-
ския обект/ с решава-
щата помощ на които
сградата и прилежаща-
та и част са почистени
до 14.00 ч. на 20 юни и
търговският обект запо-
чва да функционира ве-
днага.

Управителният съвет
и всички служители на
РПК „Черно море” Бал-

чик изразяват своята го-
ляма благодарност към
кметския наместник Ге-
орги Генов и всички до-
броволци от с.Царичи-
но за бързата реакция
спрямо стихийното бе-
дствие, изразената соли-
дарност и пряката по-
мощ за бързото възста-
новяване на търговска-
та дейност.

Димитър
Пармаксъзов

Председател на
РПК „Черно море”

Балчик

ÅÒ “Ãåîðãèåâ - 2” Áàë÷èê

ÏÐÅÄËÀÃÀ ÄÚÐÂÀ ÇÀ ÎÃÐÅÂ
Безплатна доставка в града
Ваучери (социално подпомагане)

Магазини: Белоконски и
левия портал на “Елпром”

Заявки на телефони: 0897753135; 0898882303




