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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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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 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад

Тел: 7 22 89
 GSM: 0878 578 995

Тел: 7 22 88
 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Клуб № 1 при пенсио-
нерите е най-старият
клуб в града. Независи-
мо от други клубове, ко-
ито се създадоха, наши-
ят клуб поддържа своя
дух и жизненост.

Времето минава и не
прощава никому. На по-
следното събрание Ма-
рин Димитров предложи
да се включат като юби-
ляри и тези, които навър-
шват кръгла годишнина,
завършваща на пет. Така
при нас се увеличи брой-
ката на празнуващите.
Ръководството на клуба
не се изплаши и всяка го-
дина организираме юби-
лейните тържества така,
че всички да са доволни,
почетени като членове на
клуба.

Организирахме и подгот-

Òúðæåñòâî “Òðè â åäíî”

вихме тържеството „Три в ед-
но” в ресторант „Лотос”. Ка-
кто винаги дългогодишната
председателка Христина Си-
вкова откри празненството
с обръщение към всички
присъстващи в залата. Запо-
чна с думите за наздравица
и докато се изпие аперити-
ва, Клуб №1 поздравява
юбилярите.

С подходящи думи и с
по няколко изречения за
всеки, съумя да завладее
вниманието на присъства-
щите, а нейните помощ-
нички раздаваха малките
подаръци от името на клу-
ба. Почетените юбиляри
бяха 80-годишните Радка
Димитрова, Бойчо Йов-
чев; 75-годишните Добри
Добрев, Пейчо Нейчев;
70-годишните Маньо Ми-
тев, Сийка Димитрова,

Йорданка Петкова; 65-го-
дишните Стефка Георгие-
ва, Мария Илиева, Руска
Ангелова, Калинка Щере-
ва, Мустафа Фат и Хрис-
тина Сивкова – 20-годишен
председател на клуб №1.

Някои от юбилярите
поемаха подаръците тро-
гнати и просълзени. Дру-
ги, независимо от жела-
нието им, не дойдоха, за-
щото ден преди това бя-
ха влезли в болница, а ня-
кои като Николай Бойков
станаха покойници.

Хор „Белите чайки” не
пропусна да поздрави
юбилярите. Разнообразие-
то поддържаше духа на
присъстващите и те масо-
во играеха от душа и сър-
це. Иванка Атанасова от
Клуба на учителите, позд-
рави юбилярите с нейно

подходящо стихотворение.
В един от следващите

моменти председателят
Хр.Сивкова поздрави вси-
чки с празниците Рождест-
во Христово – Коледа, а хо-
рът изпълни песента „Ко-
ледо, Коледо”. Масово, по-
чти от всички, се подхвана
мелодията на песента „Ел-
хови лес”. Не може да се
опише с думи вълнението,
което чувства всеки човек.

Това е така, защото ръ-
ководителят на клуб № 1
умее да организира и про-
вежда такива тържества. В
края на празника отново
се чу гласът на Хр.Сивко-
ва, която честити Новата
2012 г. с добри пожелания.
Доволни, с повишено на-
строение, приключи тър-
жеството „Три в едно”.

/Б.Т./

Община Балчик запо-
чва новата 2012 г. с нов
Главен секретар. Това е
Марияна Ангелова, ро-
дена в град Русе, завър-
шила Институт по меж-
дународен туризъм
Варна. Трудовата и био-
графия обхваща разно-
образни дейности на
всички нива в областта
на туризма – от екскур-
зовод, завеждащ местен
туризъм в к.к. „Албена”,

Íîâ Ãëàâåí ñåêðåòàð íà
Îáùèíàòà

в „Балкантурист” до
протоколния отдел на
българското посолство
в Москва цели 3 години
и дългогодишно ръково-
дство на частна туристи-
ческа фирма.

Административната и
управленска работа не
е нова за М.Ангелова,
което ще и бъде от пол-
за за новата общинска
длъжност, конкретните
дейности и задачи на ко-
ято тепърва ще уточня-
ва, тъй като в характе-
ристиката на длъжност-
та са заложени широк
спектър от администра-
тивни задължения, опре-
делени от нормативни
актове и разпоредби.

За приоритети в рабо-
тата на главния секретар
ще може да се говори
след приемането на но-

вата структура на Общи-
ната, след промените в
състава на Общинската
администрация, уточ-
няването на вътрешния
трудов ред и.т.н. по-къ-
сно ще стане ясно кога
ще бъде определен при-
емният ден и час за гра-
ждани, което представ-
лява интерес за балчи-
шката общественост и
надежда, че наболелите
проблеми ще бъдат ре-
шавани, както досега
точно и навреме, каква-
то заявка предполага
административният и
управленски опит на
М.Ангелова – новият
Главен секретар на Об-
щина Балчик, заемаща
длъжността след Ертоп
Ханджиев, който се
пенсионира.

                             /Б.Т./

Ôèðìà “Ñåâåðíà êîðîíà”
Âàðíà

организира в Балчик
курс за капитани на 20 БРТ

от месец Февруари

Èíôîðìàöèÿ
052 63 51 55,  0889 90 38 62,
0885 51 50 02,  0888 414 424,

0579 7 28 09 (Õîòåë “Áàë÷èê”)

Âàðíåíñêà ôèðìà îðãàíèçèðà
òðèìåñå÷åí êóðñ ïî ðóìúíñêè

åçèê. Ñïðàâêè: Òåë: 0579 7 28 62
(Õîòåë “Áàë÷èê”)

Ресторант “Балчик” приема
специални поръчки за 21 януари

(Бабинден).
Тел: 0579 7 28 09




