
БАЛЧИК, ГОДИНА XXVII, БРОЙ бр.30 (1057) ЦЕНА 50 стотинки  19 август - 2 септември 2021 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   
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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

Реджина 
Мария 

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

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

* строителствo *ремонт *проектиране*

Бутиков магазин SHEF
Балчик, кв.”В. Левски”, ул.”Дунав” 2

До оптика „Ювелир”
Тел.0888 997 874

Предлагаме цигари, алкохолни напитки, 
фермерски и биопродукти.

Работно време: понеделник-събота 7.00-19.00 ч.
Почивен ден - неделя

Ивайло Джилянов, докторант във ВТУ, подари 
книги на село Гурково, община Балчик

 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 Оптика „Ювелир“ в град Балчик, 
кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)

Да сбъднеш свидното 
желание на някой друг, е 
нещо, което малцина ще 
поискат за хора, извън 
приятелския и семейния 
си кръг. Играта на све-
товноизвестните шокола-
дови изкушения «Milka», 
по случай 120-годишния 
юбилей на марката, пре-
дизвика именно малци-
на! Да не кажем един-е-
динствен, защото двама 
от тримата победители 
сбъднаха желания на свои 
близки. Един син зарадва 
майка си и я събра със се-
стрите ѝ в Естония, а един 
млад талант получи шан-
са да стигне до престиж-
но музикално училище 
в Щатите, за което има 
пълна стипендия, но няма 
средства за билет. 
Обаче Ивайло Джиля-
нов – настоятел на На-
родно читалище „Свобо-
да-1897“, с.Гурково, общ.

Балчик, избра да направи 
нещо, което ще остане 
в летописната книга на 
читалището, в което е 
израсъл и е тръгнал по 
дългия път до докторант 
във ВТУ „Св.Св.Кирил и 
Методий“!
Неговият жест ще радва 
мнозина, които отворят 
ухаещите на мастило лук-
созни издания.
Близо 100 нови книги, 
на стойност над 1 600 
лв., бяха закупени за чи-
талищната библиотека 
на 12 август 2021 г. от 
Ивайло Джилянов, който 
е един от тримата, спече-
лили в играта на «Milka».
Сред опърпаните, по-
остарели и поовехтели 
книги по рафтовете на 
читалщната библиотека 
в с.Гурково, чисто нови-
те от сбъднатото жела-
ние чрез «Milka», стоят 

като вододелна граница, 
маркираща желанието на 
новото настоятелство на 
читалището, част от ко-
ето е Ивайло Джилянов 
- обогатяването на кул-
турния живот в Гурково и 
региона и за връщане на 
младите хора в Читали-
щето – институция, която 
няма аналог в нито една 
държава по света.
„До сега за попълване на 
библиотечния фонд се е 
разчитало единствено на 
дарения. Години наред не 
са закупувани нови кни-
ги, а голяма част от фонда 
на библиотеката е морал-
но остарял или закъсан 
и зацапан от ползване. 
Благодарение на закупе-
ните книги ще подновим 
голяма част от най-често 
взиманите детски книги и 
ще можем да предлагаме 
на своите читатели едни 

от най-новите заглавия 
българска и преводна 
литература“ – коментира 
своя жест Ивайло.
Чрез неговия благоро-
ден жест библиотеката 
се сдоби с много нови 
детски книги, световни 
бестселъри, християнска, 
краеведска, историческа, 
художествена и науч-
но-популярна литерату-
ра. Твърде вероятно е за 
луксозното издание на 
пълната колекция „Хари 
Потър“ да се наложи би-
блиотеката да прави за-
писвания сред желаещите 
деца да я заемат. А децата 
в библиотеката стават все 
повече!
Дай Боже на всяко чи-
талище настоятели като 
Ивайло Джилянов!
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА
Председатeл НЧ»Свобо-

да-1897»

  

 
 
 www.eufunds.bg  

ПроектBG06RDNP001-19.227 – 0002  „Събор на преселението”,  
изпълняван по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ 

Процедура BG06RDNP001-19.227 МИГ Балчик - Генерал Тошево – мярка 1305/ 7.8. „Изграждане на местна идентичност“ 

 

СЪБОР НА ПРЕСЕЛЕНИЕТО –СЪХРАНЕНА БЪЛГАРЩИНА  
 
БАЛЧИК  25-28 АВГУСТ 2021 Г. 
 
КИЦ „Мелницата” Балчик 
------------------------------------ 
25 август , сряда 
----------------------- 
10.00 ч. Водосвет. Откриване на Събора.  
10.15 ч. Откриване на  изложба за 80 г. от възвръщането на Южна Добруджа  

10.40 ч. Представяне филателна марка и пощенски плик, за 80 г. от преселването 

 11.20 ч. Представяне емблематичния журналист от началото на ХХ век Яни Калиакренски 

14.00 ч. Откриване изложба „Красотите на Северното Черноморие” 

15.00 ч. Литературно-етнографска дискусия за 80-годишнината от Крайовската спогодба .  

26 август, четвъртък 

-----------------------------  

10.00 ч. Откриване на изложба „130 години педагогическо образование в Добруджа”.  

10.30 ч. Конференция: 80 г. от преселването от Северна Добруджа и съхранената българщина.  

11.30 ч. Представяне Сп.”Форум” и Брошура за преселниците от с.Дъбовик и град Балчик .  

15.00 ч. Конференция, посветена на Христо Ботев  

26 август 18.00 ч. Парад на гордостта – Поднасяне венци на паметниците по главната улица на 
град Балчик. Поздравителни слова . Снимки на централния пл.”21 септември”в Балчик и 
северодобруджански български народни хора и ръченици. 

НЧ „П.Хилендарски 1870” Балчик  

-------------------------------------------------- 

27 август /петък/ от 10-17 ч. /по график/ Фолклорен конкурс  

28 август  /събота/. 10.00 ч. Гала концерт на участниците в Събора на преселението и 
съхранената българщина. Награждаване.  

 
 


