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Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49
E-mail:vestnikat@abv.bg

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

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

За контакт: ул.“Иван Вазов“ №6 (до пощата),
тел: 0579/7-20-17, 0896 310535,

facebook.com/BigBenBalchik, www.bigben.bg

Ó÷èëèùå çà ÷óæäè åçèöè
“ÁÈÃ ÁÅÍ”  ãð. Áàë÷èê

*  ПРОВЕЖДА курсове по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и
ФРЕНСКИ език, КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ.
* ОРГАНИЗИРА курсове по ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ,

РУСКИ и РУМЪНСКИ език.
* Организира  КОРПОРАТИВНИ курсове по руски, английски

и немски език

* Ние сме ОДОБРЕН ДОСТАВЧИК на услуги за
обучение по програмата „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ“

(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

19 ôåâðóàðè - Ïîêëîíåíèå ïðåä ïàìåòòà íà
Àïîñòîëà, ïî ïîâîä 141-òà ãîäèøíèíà îò

îáåñâàíåòî íà Âàñèë Ëåâñêè
От 10.30 ч. пред памет-

ника на Васил Левски в
кв."В.Левски" Балчик за-
звучаха възрожденски пе-
сни и маршове. Ученици-
те и граждани заставаха
пред паметника, с венците
и букети цветя. Мнозина
носеха и ранно цъфнали
кокичета. Водещият Пла-
мен Банчев, секретар на ч-
ще "П.хилендарски" Бал-
чик откри поклонението с
думите: "Наричаме го про-
сто АПОСТОЛЪТ! Така
го знаят бащите ни, така го
знаем ние, така ще го зна-
ят синовете ни, още преди
да се научат да четат. За-
щото в тази свята дума са
събрани и обичта, и прек-
лонението, и гордостта на

малка България. Събрали
сме се тук да отделим ми-
нута мълчание в памет на
най-великия българин, на
чието дело дължим свобо-
дата на народа си и възста-
новяването на държавата
България на европейската
карта." Пред паметника
му, за да почетат паметта
на Левски бяха: Митко Пе-
тров - зам.-кмет на Общи-
на Балчик; Виктор Лучи-
янов - председател на Об-
щински съвет гр. Балчик;
общински съветници, уче-
ници от ОУ"Антим I", ОУ
"Св. Св. Кирил и Мето-
дий", СОУ "Христо Бо-
тев", Пенсионерите от
клуб "Младост", "Втора
младост", "Възраждане",

"Здраве", "Хинап" и дру-
ги граждани на Балчик.
Слово за Васил Левски,
подготвено от Историчес-
ки музей гр. Балчик про-
чете Паола Ивелинова,
ученичка от 4 клас при ОУ
"Антим І"-Балчик. Със За-
упокойна молитва за Ва-
сил Левски отец Георги
Петков се помоли за душа-
та и паметта на великия дя-
кон.

Поетичен монтаж "Апо-
столът" рецитираха учени-
ците от ОУ "Антим 1" с ръ-
ководители Митка Игна-
това и Ивелина Добрева.
Стихове за Васил Левски
бяха подготвили  и група
ученици от ОУ"Св. Св. Ки-
рил и Методий" с ръково-

дител Наталия Теофилова.
С едноминутно мълчание
и свеждане на глави бе по-
четена паметта на Апосто-
ла на свободата Васил Ле-
вски. Венци и букети цве-
тя за почит и признател-
ност поднесоха: Община
Балчик, Общински съвет
гр. Балчик, Общински съ-
вет на БСП, ПП "Герб",
НД "ВМРО", Общински
ученически парламент, Ис-
торически музей гр. Бал-
чик, НЧ "Васил Левс-
ки"Балчик, ОУ "Антим I"
Балчик, ОУ "Св.Св.Кирил
и Методий"Балчик,  клу-
бовете на пенсионерите и
жители на община Балчик.

Галина ДИМИВА
НЧ "В.Левски" Балчик

Общинският уче-
нически парламент
към ОДК - Балчик, с
председател Жоро
Иванов, поднесе ве-
нец пред паметника
на Апостола на сво-
бодата В. Левски.

Фото: Георги

ЙОВЧЕВ

Öåíòúð çà îáùåñòâåíà
ïîäêðåïà - ÖÎÏ Áàë÷èê

Êðúãëà ìàñà íà ïåäàãîçèòå â Ñîíèê Ñòàðò
На 5 и 6 март 2014 г.

ще се състои първата от
предвидените 6 Кръгли
маси на специалистите
от екипите на СОНИК
СТАРТ  в България.
Кръгла маса на педаго-
зите ще събере експер-
ти в областта от Дупни-
ца, Ихтиман, Първомай,
Карлово, Балчик, Левс-
ки и Сливен и София.

В рамките на двата
дни специалистите ще
имат възможност да об-
менят опит и добри пра-
ктики в работата си с де-
ца, отпаднали или заст-
рашени от отпадане от
образователната систе-
ма, методите за превен-
ция, оценката на учили-
щната готовност и из-
мерване на образова-
телното равнище в кон-
текста на социалния по-
дход и социалните услу-
ги за населението.

Координаторът"нови
услуги" на  СОНИК
СТАРТ ще бъде модера-
тор на кръглата маса, а
именно Радосвета Каза-
кова от ЦОП Първомай.

Професионалният
форум си поставя за
цел да анализира при-
чините за отпадане от
училище на местно ни-
во в различните регио-
ни; да синхронизира
професионалната мето-
дика за измерване на
училищната готовност и
образователното равни-
ще в социалните услу-
ги; да подобри ефекти-
вността на партньорски-
те взаимоотношения с
педагогически цели в
най-добър интерес на
децата.

Провеждането на ак-
тивна превенция на от-
падане от училище е ос-
новен приоритет в дей-

ността на организация-
та. Инвестицията в чове-
шкия ресурс е отличи-
телна черта на СОНИК
СТАРТ и провеждането
на кръглата маса е само
един от начините, които
ежемесечно се прилагат
за надграждане на зна-
нията, уменията и уве-
реността на всеки един
експерт.

Всички материали по
този форум ще бъдат на-
длежно оформени и
предоставени на екипи-
те и общините към тях,
като практически съве-
тник за работа по пре-
венция отпадане от учи-
лище. Следващата тема-
тична кръгла маса ще се
състои през месец ап-
рил в град Левски и ще
обедини интереса на
психолозите в СОНИК
СТАРТ.

ЦОП - Балчик




