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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

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Склад Тел: 7 22 89
 GSM: 0878 578 995

Магазин Тел: 7 22 88
 GSM: 0878 408 005

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66

Îôèñ íà ÇÊ
“ËÅÂ ÈÍÑ”

0889 159 275;
0893 39 80 84

Гр.Балчик,
ул.”Черно море”26

На 27 януари 2011 г.
в  тържествена  обста-
новка  се  откри  новата
компютърна  зала  в  ч-
ще  „В.Левски” Балчик
по  проект  „Глоб@лни
библиотеки - България
2009”.  С  шест  настол-
ни  компютъра,  прено-
сим  компютър,  много-
функционален  прин-
тер  /съвместяващ
функциите  на  прин-
тер,  факс,  копир,  ске-
нер/,  слушалки,  мик-
рофони  и  .т.н.  се  сдо-
биха бъдещите ползва-
тели.

Всичко това е в чест на
31 януари – Ден на Ос-
вобождението  на  Бал-
чик  от  турско  робство
преди 133 години. Тога-
ва  балчиклии  с  хляб  и
сол  са посрещнали рус-
ките части от Първа ка-
зашка  донска  дивизия,
начело  с полк.  Николай
Янов от състава на 14 ар-
мейски корпус,  команд-
ван  от  ген.л-т  Аполон
Ернестович  Цимерман.

Тържеството в читали-
щето започна с рецитал,
изпълнен от Илияна Си-
меонова  и Теодора  Ми-
лева, ученички от VІІ „б”
кл. в ОУ „Антим І”.

На откриването присъ-

Îôèöèàëíî îòêðèâàíå
è ðàäîñòíà íîâèíà

Кметът на общината Николай Ангелов и председателят на ч-ще “В. Левски
Даниела Димитрова откриват новата компютърна зала в читалището.

                                              Фото: Галина Димова

ства кметът на Община
Балчик  Николай  Анге-
лов,  който преряза  лен-
тата с пожеланието тази
новооткрита  зала непре-
къснато да гъмжи от лю-
бознателни хора, а не да
стои като паметник. Той
добави, че тази лента ня-
ма да  е последна,  защо-
то Общинската управа е
предвидила  средства  за
обновление  на  ч-ще
„В.Левски”  в  размер на
106 000 лв.  вестта беше
посрещната възторжено,
а кметът връчи скъп по-

дарък – рутер безжичен
за Интернет. За да споде-
лят  тази радостна  нови-
на тук бяха и г-н Сава Ти-
холов  – началник отдел
„Протокол и връзки с об-
ществеността” и г-жа Га-
лина Неделчева – начал-
ник отдел „Хуманитарна
дейност”. Присъстваха и
колеги  от  ч-ще  „П.Хи-
лендарски”, както и мно-
го бъдещи читатели.

Официалното  откри-
ване завърши с коктейл.

За минути се  отбих в
новата компютърна зала,

където най-възторжени-
те  посетители  – децата,
бяха  застанали пред мо-
нитора, нещо тихичко си
споделяха и радостно се
смеха. Помислих си кол-
ко много даровити и лю-
бознателни деца има на-
шата  малка  България.
Всичко,  което ще напра-
вят  библиотекарките от
ч-ще  „В.Левски” Мария
Илиева  и Галина Димо-
ва  ще бъде  само късче,
но с огромна стойност за
читателя.

Георги ЙОВЧЕВ

1 ôåâðóàðè - Òðèôîíîâäåí

Ой, те тебе, Трифоне,
Трифоне – Зарезане ле,

къде ти са момците
да ги закичиш с венците,

да си зарежат лозята
с вино полеят земята?

Ой, Ладо, Ладо, момне ле,
момци на гурбет отишли
в чужда земя незнайна,
за пусти пари неспорни,

без тях няма хора доволни.
да си челядта нахранят,
нахранят, още облекат,
да си децата отгледат,

Òðèôîíå ëå, Çàðåçàíå ëå!
отгледат, още изучат.
Затуй ги няма, Ладо ле,
бъклица да ми подадат,
с менче вино да плиснат,

хоро юнашко да друснат –
бели си ризи разпуснат,
лозите млади да резнат,

кравай женски да блеснат.
Да им се радват децата,
че кога станат големи,

с празници и обичаи
земята гордо да пазят,

земята, Ладо, българска!
                              Пенка ДИМИТРОВА

Уважаеми съграждани, жители на Община Бал-
чик, служители на местната администрация, рабо-
тещи   в бюджетни структури и частни фирми,

От днес до 28 февруари 2011 г. в България се
провежда 17-то преброяване на населението и жи-
лищния фонд. Целта на преброяването е да се съ-
бере  информация  за  възрастта,  образованието,
трудовата дейност, семейното положение и жили-
щните условия, но не и за собствеността на хората,
спестяванията им или доходите.

Призовавам ви да се възползвате от възможно-
стта за електронно попълване на данните на адрес https://iscensus2011.nsi.bg/
С този акт ще спестим разходи на държавата, които в момент на икономиче-
ска криза са от изключително значение и могат да бъдат пренасочени към
други дейности на републиканския бюджет.

Разчитам на вашата гражданска отговорност!
Николай АНГЕЛОВ Кмет на Община Балчик

Ïðåáðîÿâàíå íà íàñåëåíèåòî
è æèëèùíèÿ ôîíä

Кметът на Община Балчик използва обедната си почивка, за да
попълни формуляра за електронно преброяване на Националния
статистически институт. Той призова всички служители на местната
администрация, работещи в бюджетната сфера и жителите на
общината, които имат достъп до интернет, да се преброят електронно.
Това е един  пример как може реално да спестим средства на
републиканския бюджет, коментира Ангелов.

Сава Тихолов
Началник отдел “Протокол и връзки с обществеността”

Община Балчик

Общинското ръководство на ДСБ гр.Балчик
кани своите членове и симпатизанти
на ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ,

което ще се проведе на 12 февруари 2011 (събота)
от 15:00ч. в кафе-сладкарница “Седемте лули”

Уведомяваме Ви, че телефонният номер за аварии
и проблеми по ВиК мрежата е 0884 377 567.

Другият номер, който е стационарен – 0579/7-21-65,
остава в сила, но на него ще се приемат сигнали

само в работно време.
Началник ВиК р-н Балчик: Касабов

Òåëåôîí çà àâàðèè íà ÂèÊ




