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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

Международен 
форум за 
история, 

литература 
и фолклор 

тел. +359 899 655 249

Lucky’s 
кетъринг

Закусвалня “Хапката”
поръчки на тел. 0896 602632

0579/7 22 26
www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*
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 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)

Второкласници от ОУ „Антим I“ град Балчик, с директор г-жа Румяна Петрова и кл.р-л г-жа 
Пенка Николова, поздравиха със стихове ветерана от Втората световна война г-н Петър 
Гатев, който на 3 април навърши 99 години.                                  Фото: Деси ПАВЛОВА /родител/

В село Сенокос, общ. 
Балчик, живее ветера-
нът от Втората светов-
на война 
г-н Петър Гатев, който 
на 3 април 2022 г. на-
върши 99 години.
Под егидата на г-н Кра-
симир Иванов, кмет на 
с. Сенокос, г-жа Сне-
жана Канева, читали-
щен секретар и г-жа 
Маруся Костова, пред-
седател на Сдружение 
„Българско наслед-
ство“ Балчик, Бълга-
рия, в Пенсионерския 
клуб г-н Петър Гатев 
получи торта и поз-
дравления от кмета г-н 
Красимир Иванов, поз-
драви от г-жа Румяна 
Петрова, директор на 
ОУ „Антим I“ Балчик, 
чиито корени са от с. 

Г-н Петър Гатев – ветеран от Втората 
световна война, навърши 99 години

Сенокос, цветя и по-
здравителен адрес от 
полковник Иван Апос-
толов, председател на 
Военния клуб Балчик, 
часовник и подаръци 
от г-жа Стойка Геор-
гиева, председател на 
Клуба на военноин-
валидите и военнопо-
страдалите от Балчик, 
Каварна и Шабла, 
цветя от г-жа Живка 
Канева, дългогодишен 
читалищен секретар и 
активист в с. Сенокос, 
кашон с хранителни и 
други продукти от д-р 
Еринозов, началник 
на БЧК Добрич, пълна 
месечна потребителска 
кошница от г-жа Мару-
ся-Костова, инициатор 
за тържество, посвете-
но на 99-годишнината 

на г-н Петър Гатев.
Най-мили бяха стихо-
творните поздравления 
на второкласниците от 
ОУ „Антим I“ Балчик, 
с кл. ръководител г-жа 
Пенка Николова.
Още дълго в съзнание-
то на присъстващите 
ще звучат песните на 
Читалищната вокал-
на група „Сенокоски 
славеи“, с худ. ръково-
дител г-н Христо Хри-
стов.
На края на тържество-
то малката Тони от 
групата на второкла-
сниците от ОУ „Антим 
I“ Балчик изпълни ев-
ропейския химн „Ода 
на радостта“ /текст 
Фридрих Шилер, му-
зика Лудвиг Ван Бет-
ховен/

Г-н Николай Ангелов, кмет на Община Балчик, с най-малките гражда-
ни на Балчик, присъстващи на тържественото откриване барелефа 
на. г-жа Клара Петкова, основоположник на музея и галерията в Белия 
град.                                                                                  Фото: Маруся КОСТОВА
                                                                        Четете за тържеството на стр.2

Ресторант „Из-
вора“ с. Кранево, 
общ.Балчик тел. 

0888221916

Най-искрените и про-
чувствени думи в този 
ден на военни дейст-
вия в Украйна произ-
несе ветеранът от Вто-
рата световна война 
г-н Петър Гатев, който 
пожела „Бог да ни пази 
от войни”.                  БТ


