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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 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

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

строителствo ремонт проектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон 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

За дейността на ДВВП БалчикЗа дейността на ДВВП Балчик
На 28 март 2017 г. 

се проведе в София 
годишното отчетно 
събрание на Съюза 
на военноинвалидите 
и военнопострадали-
те, един съюз, който 
получава все по-го-
лямо признание в об-
ществото и автори-
тет сред социалните 
структури, за което го-
лям дял имат провин-
циалните дружества, в 
частност Балчишкото 
Дружество на военно-
инвалидите и военно-
пострадалите, с пред-
седател г-жа Стойка 
Георгиева, която бе 
представител за Бал-
чик на събранието.

След събранието 
Съюзът отбелязва 
102 години от създа-
ването си през 1915 
г. с богато тържество 
в Софийския военен 
клуб. На пресконфе-
ренцията с национал-
ните  медии г-н Петър 
Велчев /мл.лейтенант 
от резерва/  подчерт-
ва  двойнственото 
значение и структура 
на СВВП. ”СВВП е 
двойно представител-
на национална орга-
низация” – казва той и 
отговаря изчерпателно 
на всички въпроси, 
зададени от журнали-
стите. С болка говори 
за ниските пенсии на 

военноинвалидите – 
136 лв., а за родители-
те на военнопострада-
лите, изгубили своите 
синове, че получават 
по 116 лв.Не е уреден 
изцяло въпросът за 
безплатните лекар-
ства.
Г-н Петър Велчев 

изказва благодарност 
на общините, склю-
чили споразумения с 
дружествата по мес-
та, за подпомагане на 
дейността им. Едно от 
посочените дружества 
за пример е ДВВП от 
Балчик, чийто упра-
вителен и контролен 
съвет навреме пред-
ставят  тримесечните 

си отчети  на СВВП и 
Министерство на от-
браната.
С грамота е награ-

ден г-н Васил Ива-
нов Шопов /редник 
от запаса, член на УС 
на ДВВП Балчик/, по 
случай 60-годишнина-
та му.
Г-жа Стойка Геор-

гиева сърдечно бла-
годари на кмета г-н 
Николай Ангелов, на 
председателя на ОбС 
г-н Илиян Станоев и 
на всички съветници, 
гласували индивиду-
алната сума от 100 лв. 
за членовете на ДВВП 
Балчик.
Културно-масовата 

Детската вокална школа към НЧ „Паисий Хилендарски 1870” Балчик, с  диригент д-р Валентина Детската вокална школа към НЧ „Паисий Хилендарски 1870” Балчик, с  диригент д-р Валентина 
Георгиева получиха индивидуални грамоти на конкурса „Моята България”. Георгиева получиха индивидуални грамоти на конкурса „Моята България”. 

програма на ДВВП 
Балчик е много бо-
гата. Тя се изразява 
в подготовка и про-
веждане на масови 
тържества, по случай 
различни празници: 
Коледа, Нова година, 
Рожден ден на Наро-
ден хор „Росна китка”, 
с р-л г-жа Стойка Ге-
оргиева. Той участва 
във всички общински 
фестивали и пенси-
онерски чествания. 
Готви се за участия в 
международни фести-
вали, където вече е по-
знат с добруджанския 
си фолклор.
На 29 април 2017 г. /

събота/ ДВВП Балчик 
посрещна Дружество-
то на военноинвали-
дите и военнопостра-
далите от град Троян, 
с председател г-жа 
Ганка Христова, кои-
то изпълниха намере-
нието си – да отбеле-
жат 10-годишнината 
на своето дружество 
в Белия град Балчик. 
Домакините ги по-
срещнаха в предста-
вителния Военен клуб 
в кв.”Левски”, гости-
ха ги в ресторант по 
алеята към Двореца и 
в бистро на центъра 
на Балчик. Видяха Па-
рада на лалетата в Бо-
таническата градина и 
отнесоха в Троянския 
Балкан свежия дъх на 
морската пролет.

Маруся КОСТОВА

Отива си по пътя към вечността един голям учен, историк 
от висока класа, висш преподавател и изследовател на 

българската история.
Председател на Фондация „Васил Левски”.

Приятел и съратник на Международния форум 
„Българско наследство”, вестник „Балчишки телеграф”, 
сп. „Форум” и Литературен клуб  „Йордан Кръчмаров”. 

Много ни е мъчно. Бог да го прости!
С почит и признателност: 

Маруся Костова, Росица Шалтева   

В ПАМЕТ НА:
ПРОФ. ДИН ИВАН СТОЯНОВ

Г-жа Стойка Георгиева /в дясно/, председател на Г-жа Стойка Георгиева /в дясно/, председател на 
ДВВП Балчик  и г-жа Ганка Христова /в ляво/, ДВВП Балчик  и г-жа Ганка Христова /в ляво/, 
председател на ДВВП Троян, си разменят подаръ-председател на ДВВП Троян, си разменят подаръ-
ци и поздравления. На троянци бе връчено и сви-ци и поздравления. На троянци бе връчено и сви-
детелство за морско кръщение във водите на Бал-детелство за морско кръщение във водите на Бал-
чишкото Черно море.     Фото: Маруся КОСТОВАчишкото Черно море.     Фото: Маруся КОСТОВА


