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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

строителствo ремонт проектиране

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и 

ресторантьорството”
Магистърска програма 

„Уп р а в л е н и е  н а  л у к с о з н о т о 
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

Вълнуващ юбилей

75 години навърши „ 
непотопяемият самоле-
тоносач“ на България-
Военно летище Балчик. 
Незабравим и този път 
ще остане споменът, 
събрал отново заедно 
бивши военни, волно-
наемни, гости, дошли 

Част от множеството бивши военни от Авиобаза Балчик, които отбелязаха 75-го-Част от множеството бивши военни от Авиобаза Балчик, които отбелязаха 75-го-
дишния юбилей на Балчишкото военно летище.                         Фото: Росен ДИМОВ дишния юбилей на Балчишкото военно летище.                         Фото: Росен ДИМОВ 

В навечерието на 1 ок-
томври – Денят на ста-
рите хора,  Деня на ува-
жението и почитта към 
тези, на които оставаме 
длъжни цял живот: на-
шите остарели родите-
ли и близки, в Добрич 
на 30 септември 2016 г. 
се проведе Отчетно-из-
борната конференция на 
„Съюза на пенсионери-
те – 2004”, с председа-
тел г-н Марин Драгнев. 
Още в 9.00 ч. голямата 
зала на ОНС Добрич бе 
изпълнена с хора. Бяха 
дошли повече от 120 
души - всички председа-
тели на пенсионерските 
клубове от петте общи-
ни на област Добрич, 
общинските и клубни 
съвети по места. От Об-
щина Балчик присъст-
ваха г-н Ангел Събев, 
председател на ОбС на 

пенсионерите от Общи-
на Балчик, на когото бе 
връчен юбилеен медал 
от „Съюза на пенсионе-
рите 2004”, г-жа Димка 
Малева, зам.-председа-
тел на ОбС на пенсио-
нерите от Община Бал-
чик, за чиято дейност 
се говори в национален 
мащаб, членовете на 
клубните съвети: г-жа 
Димитричка Темелко-
ва, г-жа Сийка Димова 
, г-жа Софка Кръсте-
ва, г-жа Софка Денева, 
г-жа Иванка Иванова, 
г-жа Иванка Велева, 
г-жа Тодорка Харизано-
ва, г-н Иван Апостолов, 
г-жа Димка Кирчева, 
г-жа Стефка Георгиева, 
г-жа Ани Сълева.  По-
четен знак бе връчен и 
на Софка Кръстева от 
с.Оброчище за достой-
но представяне на доб-

руджанския фолклор на 
фестивал в София.
Пенсионерите бяха поз-
дравени от г-жа Детели-
на Николова, областен 
управител на Добрич, 
г-н Йордан Йорданов, 
кмет на Добрич, от дру-
гите кметски предста-
вители на добричките 
общини и от преизбра-
ния председател на об-
ластната пенсионерска 
организация – Марин 
Драгнев, който вече де-
сетилетие работи с до-
бричките пенсионери, 
познава и решава про-
блемите им. Към Балчик 
има особено добро от-
ношение, което се про-
явява в готовността му 
да помага и стимулира 
пенсионерската дейност 
и развитието на Шах-
матния клуб „Балчик”. 

Маруся КОСТОВА  

/Отдясно наляво/ полк.Иван Апостолов, кметът на Община Балчик г-н Николай /Отдясно наляво/ полк.Иван Апостолов, кметът на Община Балчик г-н Николай 
Ангелов произнася поздравително слово, подполк.Спас Спасов, майор Иван Тодо-Ангелов произнася поздравително слово, подполк.Спас Спасов, майор Иван Тодо-
ров, кап.Венцислав Минков, подполк.Красимир Стоянов, ген.Румен Радев. ров, кап.Венцислав Минков, подполк.Красимир Стоянов, ген.Румен Радев. 
                                                                                              Фото: майор Георги ЙОВЧЕВ                                                                                               Фото: майор Георги ЙОВЧЕВ 

да поздравят юбиляра.
Над 300 човека от втора 
бойна ескадрила, свър-
зочния, тиловия, ин-
женерно- строителния 
батальони, РТВ- възе-
ла, като до 1994 година 
беше втора ескадрила 
от 15-и Изтребителен 

авиополк. От 1994г. 
до 1998г.се превърна в 
шеста Авиобаза.
Полк. о.р. Иван Апос-
толов- председател на 
местното дружество 
на войните от запаса 
напомни на всички за 
особеностите на това 

летище в непосред-
ствена близост до мо-

рето. Бяха прочетени и 
имената на тези, които 
издигнаха авторитета 
на това летище: Любчо 
Благоев, Станьо Ста-
нев, Желязко Бербен-
ков, Петър Гочев, Сте-
фан Петков.
Неочаквани срещи след 
дълга раздяла, топли 
прегръдки събраха тези 
побелели мъже, влюбе-
ни завинаги в небето. 
Само дето нямаше са-
молетен рев и команда: 
„Заглушки снети, стол-
чета има. Запуск“. 

Проведеното търже-
ство се състоя основно 
с помощта на КК „Ал-
бена“ и Народен хор“ 
Росна китка“, дошъл 
да поздрави щастливи-
те празнуващи. Сред 
гостите бяха кметът на 
нашата Община-Ни-
колай Ангелов със съ-
пругата си – д-р Румя-
на Малчева Ангелова, 
генерал Румен Радев, 
дубльорът на втория ни 
космонавт- Красимир 
Михайлов Стоянов, ко-
мандирът на „Чайка“- 
Спас Спасов и начал-
ник-щаба Венцислав 
Минков, настоящият 
командир на летището-
Иван Стойчев Тодоров/ 
випуск 1994г./.
Бяха прочетени при-
ветствени писма от ко-
мандира на ВВС- Цан-

ко Стойков, първия ни 
космонавт Георги Ива-
нов, ген. Каракачанов, 
Любомир Пръвчев, 
Георги Начев, Мал-
чо Малчев...Послучай 
празника ни на 16 ок-
томври ще се органи-
зира Инициативен ко-
митет за построяване 
паметник на МИГ-21, 
който е бил в Балчик от 
1978 г. до 1998 г.,когато 
излетя последният са-
молет № 98, пилотиран 
от Ивайло Тодоров /
бачо Тодор/.
Възкръснаха споме-
ни от старта, освети-
ли този ден със стари 
преживявания, но с 
чувство за успех- едно 
свидетелство за все-
отдаен воѝнски труд 
и човешка близост. А 
това е част от автентич-

ността на нашата бойна 
Авиация, съставена от 
свеж дух в младо тяло 
от миналото и в най-по-
следно време, за да бъ-
дем отново съвършени, 
дори и от надеждата.
А на 15 октомври дру-
жеството на СОСЗР- 
Балчик организира за 
пореден път почитане 
на Празника на бойната 
ни Авиация-16 октом-
ври. Банкетът ще бъде 
в ресторант „Калиак-
ра“- Албена, записване 
всеки вторник, четвър-
тък и петък от 10 до 12 
часа във Военния клуб. 
Отново ще бъдем за-
едно, зареждайки се с 
емоционалната възбу-
деност на младостта и 
спомените. 

майор о.р. Георги 
ЙОВЧЕВ

 

1 октомври - да благодарим на 
старите хора!


