
БАЛЧИК, ГОДИНА XXV, БРОЙ бр.31 (1061) ЦЕНА 50 стотинки 14 - 20 ноември 2019 г.

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   

В.
 “

Ба
л ч

и ш
 ки

 т
е л

е г
 ра

ф
” 

пр
ед

ла
га

 б
ез

пл
ат

на
 р

ек
ла

м
а 

в 
И

нт
ер

не
т

 н
а 

ад
ре

с:
 

w
w

w.
B

al
ch

ik
te

le
gr

ap
h.

co
m

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

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 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

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и 

ресторантьорството”
Магистърска програма „Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите 
самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  – 
 Учебни програми – Електронен каталог 

Тел: 0579 6 20 23 – база Албена, 
052 607 946 – база Варна

Сбор в Дропла

Сбор в Дропла, честване 
една година от поставя-
нето на паметна плоча на 
откараните в робство и 
рожден ден на 85-годиш-
ната учителка Агафия 
Радева 
На 8 ноември в село 
Дропла, община Балчик, 
беше особено празнич-

но. В селото се праз-
нува сбор, в Деня на 
Св.Архангел Михаил; 
отбеляза се тържествено 
1 година от поставяне-
то на паметната плоча 
с имената на 89 жертви 
на румънските депресии 
през 1916-1918 г. от село 
Дропла и района. Това е 

скромен израз на дълбока 
почит към добруджанци, 
отведени в робство в кон-
цлагерите на румънското 
правителство.
Много гости и жители на 
Дропла преклониха в тоя 
ден главата си, в знак на 
уважение към истори-
ческата памет. В кратка 
програма в читалището 
слова произнесоха Ма-
рия Добрева от Фонда-
ция „Вигория”, преизда-
ла книгата на Радостин 
Мирков „Кървавата браз-
да на Добруджа” и осно-
воположник на идеята 
за паметната плоча в с. 
Дропла; специален гост 
бе председателят на Об-
щинския съвет на пен-
сионерите Ангел Събев 
и поетът-адвокат Пенчо 
Иванов от Добрич.
Организацията на тър-
жеството беше дело на 
кмета Денчо Попов и се-
кретаря на читалището 
Стефка Димитрова.
Пак на 8 ноември, в Клу-
ба на пенсионера в с. 
Дропла се празнува 85-
ят рожден ден на Агафия 
Радева, дългогодишна на-
чална учителка, активен 
участник в художестве-
ната самодейност в чи-
талището.Интелигентна, 
мила жена, чийто мла-

дежки дух се е предал на 
жените-самодейки от хор 
„Ален божур”, на който 
тя е един от основателите 
и които пяха сърцато и на 
този ден. 
Агафия Радева получи 
много подаръци, торта 
със запалени свещички, 
цветя, които учителите 
признават най-много като 
израз на благодарност. 
Поднесоха ѝ още плакет 
„Когато духът е млад, го-
дините не значат нищо”. 
Ангел Събев ѝ поднесе 
цветя и стенен часовник.
Присъстващите подчер-
таха, че Агафия Радева е 
била прекрасен учител, 
със своя педагогически 
труд и такт е била пример 
за децата, които е учила 
и за съселяните, които я 
обичат и ценят.Послед-
ваха още топли думи за 
рожденичката и наздра-
вици.   Тя даде тон за пе-
сента „О, Добруджански 
край”. Всички станаха и 
запяха с нея. Един кра-
сив мъжки глас се извиси 
над всички – на Симеон 
Николов – Менката от 
Балчик, който беше сред 
гостите. Песента стана 
поредното доказателство, 
че възрастта не пречи на 
хората да пеят и да праз-
нуват.

Пред плочата на откараните в робство 
жители на Дропла: Денчо попов 8кмет на 
с.дропла/, Марийка и Христо Гаврилови 
-местни жители; Христо Гаврилов е носи-
тел на званието “Общественик на година-
та - 2018” и Цонка сивкова, краевед и писа-
тел.                       Фото: Цвета АТАНАСОВА

Първо място на блица по шахмат в Мамая, Румъния (купа Алехин) с 8.5 от 9, Краси Кирчев 
и Росен Михалев са 3-ти и 4-ти в крайното класиране.Отлично представяне на Каиса Варна 
и на този турнир(на снимката в средата е Минко Шишков, гл.треньор на Каиса Варна/.

Нашите хористи – с овации 
на каварненска сцена!

Концерт „Културата – 
мост за по-добра кому-
никация” по проект „Как 
да направим комуника-
цията между държавата 
и гражданите по-добра” с 
бенефициент Сдружение 
„Лаборатория за изкуство 

и култура” и партньор 
Туристическо сдружение 
„Каварна”, събра стотици 
хора в залата на читалище 
„Съгласие” на 7 ноември. 
На сцената с перлени 
изпълнения се изявиха 
Смесен хор „Черноморски 

звуци” – Балчик, с дири-
гент д-р Валентина Геор-
гиева, Детски народен хор 
„Шарено коланче” и Фол-
клорен танцов ансамбъл 
Бизоне – Каварна, Петя 
Плукчиева - сопран. 
                       В.”Каварна+”


