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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

  На пл.“21 септември“ г-н Митко Петров, зам.-кмет на Община Балчик, произнесе 
тържествено слово, по случай Националния празник 3 март. Панихида за загиналите 
в Освободителната война отслужиха свещеноиконом Стратия Александров и йерей 
Тодор Тодоров.                                                                                       Фото: Диана КОСТОВА 

ХОТЕЛ “ДИАМАНТ” В ГРАД БАЛЧИК
СЕ ПРОДАВА/ОТДАВА ПОД НАЕМ ОТ БГ АГРО

ХОТЕЛЪТ СЕ НАМИРА НА 300 м. ОТ МОРЕТО,
В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ДВОРЕЦА

С БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА НА БАЛЧИК.

ПОСТОЯННА ЛЕГЛОВА БАЗА - 140 ЛЕГЛА.
ДОПЪЛНИТЕЛНО МОГАТ ДА БЪДАТ УВЕЛИЧЕНИ 

ДО 170 ЛЕГЛА.
АТРАКТИВНА ЦЕНА - 1 500 000 ЛЕВА

ТЕЛ. ЗА СПРАВКИ: 0886 622 270
E-MAIL: pgeorgiev@bgagro.bg

Кметство Оброчище и 
НЧ „Просвета-1901“ се включиха в 
инициативата „Пробуждане с хоро” 

Кметство Оброчище и 
НЧ „Просвета-1901“ с. 
Оброчище ще се вклю-
чат в инициативата 
„Пробуждане с хоро” на 
„Сдружение Азбукари“ 

и Единение „Българи за 
България“ на национал-
ния празник на България 
– 3 март от 10.00 часа, 
пред паметника на заги-
налите в с. Оброчище.

„Нека покажем красотата 
на фолклора, темпера-
мента и позитивната емо-
ция на българина. Нека се 
съберем в родова верига и 
да разкажем, че българи-
те имаме нужда от Еди-
нение. С поведението ни 
на този ден, ще пренесем 
с отговорност и търпение 
примера на предците ни, 
творили единствено за 
духовно израстване и об-
щочовешка подкрепа“.
Хиляди българи у нас и 
по света се хванаха за 
ръце, за да отбележат на-
ционалния ни празник, 
3 март. Инициативата, 
наречена „Пробуждане 
с хоро“, се провежда за 
пета поредна година и 
има за цел да покаже, че 
българският дух е жив и 
противно на някои твър-
дения българите са един-
ни. Инициативата е орга-
низирана от „Сдружение 
Азбукари“ и  Единение 
„Българи на България“. 
Точно в 12 часа българи 
от над 90 населени мес-
та у нас и в чужбина се 
включиха в може би най-
голямото хоро, за да по-
кажат, че традициите са 
това, което ни обединява 
и ни прави по-силни. В 
магичен кръг се обеди-
ниха малки и големи, по 

градовете и в селата, на 
открито и в зали, в домо-
вете на хиляди родолю-
биви българи. „Нараства 
броят на малките селца, 
които се включват в ини-
циативата“, казват орга-
низаторите. 
„Хорото е древно позна-
ние, предавано от поколе-
ние на поколение. В себе 
си то съхранява мъдри 
послания, които целят да 
покажат, че българският 
дух трябва да ликува и 
че ние сме горд и досто-
ен народ. В „Пробужда-
не с хоро“ се включват 
не само привърженици, 
които ценят българския 
народен танц, но и таки-
ва, които търсят надеж-
да“, казва председателят 
на „Сдружение Азбука-
ри“ Цвета Кирилова. В 
българското хоро освен 
символика има и огромна 
доза здраве. Затова колко-
то повече играем, толкова 
по-здрави се чувстваме, 
вярва Кирилова и е убе-
дена, че в последните го-
дини има възраждане на 
българския дух и на бъл-
гарските традиции.
Тази година организа-
торите раздадоха питки 
и пожелаха на всички 
българи да бъдат много 
здрави. 

 На всички празници - 3 март, 6 май, 2 юни, ще видите бивши-
те военни, запалени патриоти, да отдават чест на героите 
от нашето славно историческо минало. На снимката: отляво 
надясно: Михаил Ковачев, Добри Неделчев, Мильо Йочев, Вержил 
Александров, Петър Обретенов - пред Паметника на радналите 
за Отечеството от Община Балчик.


