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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

(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

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

Íîâèÿò ïðåçèäåíò íà Ðîòàðè êëóá Áàë÷èê å
Õðèñòî Æåëÿçêîâ, íà Èíåð Óèë Êëóá å Ñíåæàíêà Æåëÿçêîâà

Ротари клуб е замис-
лен като открита, много
опростена организация,
която работи за социален
и икономически  напре-
дък като чрез връзките на
приятелство с ротариан-
ци от други страни пома-
га за разбирателството и
мирното сътрудничество
между народите.

На 29.12.1990 г. специа-
лен инициативен комитет
организира концерт в за-
ла №1 на НДК София, по
случай възстановяване на
ротарианството у нас. Из-
пълнена е "Симфония на
мира" от Стефан Драгос-
тинов, написана специал-
но за 80-годишнината на
първия в света Ротари
клуб през 1885 г. по поръ-
чка на българина Стефан
Цонев, ротарианец от Ве-

нецуела. За първи път след
половин век в България се
заговаря отново за Ротари.
На 10 октомври 1991 г. Ро-
тари клуб София е чарти-
ран от РИ. Тържество-
то по случай чартиране-
то се провежда на
30.11.1991 г.

Служба на другите, раз-
бирателство, толерантност
между всички хора - ето
етичната основа на ротари-
анството.  Ротари клуб Бал-
чик  обединява 28 водещи
професионалисти и лично-
сти от обществото, следова-
телно не всеки може да чле-
нува в него. Трябва да зас-
лужиш мястото си на бла-
годетел.

Балчишкият Ротари
клуб съществува от 7 го-
дини, като за неговото ос-
новополагане най-голяма

роля има и първият му
президент Тодор Тодо-
ров. След него президенти
са Атанас Атанасов, Свет-
лин Илчев, Димитър Фео-
дотов, Георги Железов,
Иван Ангелов, Слави Сер-
безов. След много активна-
та дейност през 2013 г. на
клуба, воден от Слави Сер-
безов, следват нови иници-
ативи, които ще бъдат ор-
ганизирани от Христо Же-
лязков, който според рота-
ционния принцип на
президентство, оглави
клуба на 12 юли 2014 г. На
специална церемония в
ресторант-спа "Реджина
Мария", където присъст-
ваха над 80 души ротари-
анци от трите клуба Бал-
чик, Каварна и Добрич,
бяха предадени ритуални-
те президентски огърли-

ета от д-р Нели Гецова на
Даниел Пахомов от Рота-
ри клуб Каварна; от Сто-
ян Стоянов на Величко Ве-
ликов от Ротари клуб Доб-
рич. Лидия Енчева преда-
де президентството на
Инер Уил Клуб Балчик на
Снежанка Желязкова.

С новото мото на Ро-
тари "Озари Ротари",
което замества досе-
гашното "Промени
живота с Ротари", бя-
ха  изписани редица
грамоти, изпратени от
дистрикт гуверньора за
2013-2014 г. Валентин
Стоянов.  Графика на
известния художник
Желязко Сербезов,уче-
ник на руския майстор
Иля Репин и художест-
вен консултант при стро-
ежа на всички църкви в
България, бе подарена
от Слави Сербезов на хо-

реографа на ансамбъл
"Добруджа"Стоян Гос-
подинов. С право Слави
Сербезов е избран за
втори път в централно-
то ръководството на дис-
трикт 2482 като церемони-
ал-майстор. Неговата роля
за добрата организация на
тристранната среща на ро-
тарианците  от трите града
Балчик, Каварна и Добрич
е очевидна.

Асистент дистрикт гу-
верньор за нашата зона  е
Димитър Феодотов, казват
гордо ротарианците,
което е голяма чест за
младия Ротари клуб
Балчик.

Да пожелаем на ново-
избраните ротариански
председатели да бъдат
постоянно обект на до-
бронамерени журнали-
стически статии.

Маруся КОСТОВА

Слави Сербезов, Христо Желязков, Тодор Тодоров, Стоян Стоянов, Величко Великов, д-р Нели Гецова, Даниел Пахомов,
Димитър Феодотов - ротарианци от Балчик, Добрич и Каварна по време на церемония по предаване на президентството на
Ротари клуб, според ротационния принцип на организацията.                                                                                Фото: М. КОСТОВА

Организацията Соник
Старт, която има предс-
тавителство и в град Бал-
чик, съвместно с Регио-
нална дирекция "Соци-
ално подпомагане" Со-
фия и Агенция за соци-
ално подпомагане орга-
низира на 15 юли 2014 г.
от 10:30 ч. Кръгла маса
на тема: "Предизвика-
телства пред ЦОП. Про-
блеми, добри практики,
споделен опит". Дома-
кин на кръглата маса бе
Център за обществена
подкрепа Ихтиман. Уча-
стници в срещата бяха
екипи от всички центро-
ве за обществена подк-
репа в София област -
Драгоман, Пирдоп,
Своге, Етрополе, Долна
Баня, Костинброд, Ехти-

ман; Представители на
Дирекция "Социално
подпомагане и отдел
"Закрила на детето" от
София - Област и стра-
ната.

С богатата си практи-
ка в организирането на
подобен род инициати-
ви Соник Старт дава въз-
можност на участници-
те да представят работи-
те си на местно ниво, да
обменят добър практи-
чески  опит и ценни
идеи, да анализират сил-
ните и слабите си стра-
ни, да се подкрепят вза-
имно. Под логото на
кръглата маса подчиня-
ват работата си и специ-
алистите от ЦОП Бал-
чик, с ръководител Ма-
рияна Минчева.       БТ

Öåíòúð çà îáùåñòâåíà
ïîäêðåïà - Áàë÷èê

Лидия Енчева предаде президентството на
Инер Уил Клуб Балчик на Снежанка Желязкова,
след като тя успешно ръководи жените
ротарианки през 2013-2014 година.

На Снежанка Желязкова пожела здраве и
ентусиазъм при организиране на интересни
инициативи в клуба.      Фото: Маруся КОСТОВА

Èíåð Óèë Êëóá Áàë÷èê
Æåíñêè Ðîòàðè Êëóá




