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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

гр. Балчик
ул. “Камчия” 7
(срещу склад “Пато”)

Íîâîñò íà óëèöàòà ìåæäó
Ìóçåÿ è “Ñèíèÿ ëúâ”

Улицата между Музея и бистро “Синия лъв” е маркирана за двупосочно
движение. Ще бъдат избягвани ситуациите, при които автомобилите се
оказваха един срещу друг, като всеки смяташе, че има предимство. Така
маркирана улицата вече не може да се използва  като паркинг, както до сега.
Подразбира се, че трябва да се ползва подземният общински паркинг, който
е само на 10 метра навътре.                                                 Фото: М. КОСТОВА

Øàõìàòåí òóðíèð
На 10 и 11 март 2012 година, в залата на ШК „Балчик” се проведе

състезание по шахмат. Участваха 15 човека. Този турнир беше един от най-
оспорваните. До последния кръг четирима играчи имаха равен брой точки.
След изиграването на всички партии се получи следното класиране:

 1. Александър Станчев  5,5 т.
2. Красимир Кирчев  5,5 т.
3. Тихомир Енчев  4,5 т.
4. Валери Пенев  4,5 т.
5. Стелиян Мичев  4,5 т.
6. Пламен Петров  4,5 т.

При пенсионерите победител стана Иван Кръстев, следван от Иван
Пейчев, Христо Митев и Христо Генчев. При децата победи седмокласникът
Ерик Торосян. За всички призьори бяха осигурени парични награди, а за
всеки участник имаше грамота.

Бих искал да изразя личната си благодарност на г-н Младен
Мартинов  председател на ЗК „Черно море”за осигуряване на финансови
средства за шахматния турнир.

Шахматът, както любовта и музиката, има способността да прави
човека щастлив.                                                                        Красимир КИРЧЕВ

Тази година се навър-
шват 100 години от Бал-
канската война и 200
години от Освободител-
ната война на Русия с
Наполеон.

По този повод клуб
,,Летец”  Варна и Сдру-
жение ,,Приятели на
Русия, Украйна и Бела-
рус” в новия Дом на ар-
мията във Варна прове-
доха мило тържество.

То бе открито от по-
лковник Иван Апос-
толов. Той започна с
думите:

“На 5 октомври 1912

100 ãîäèíè îò Áàëêàíñêàòà âîéíà è 200
ãîäèíè îò Îñâîáîäèòåëíàòà âîéíà íà Ðóñèÿ

година започва Балкан-
ската война. Хиляди до-
броволци от Русия се
стичат да помагат на
своите братя българи.
Тръбачът от Седми ка-
валерийски полк в гр.
Тамбов, вдъхновен от
победите на Българска-
та армия и настъпилата
еуфория сред руското
население написва мар-
ша ,,Прощание славян-
ки”.  Ето част от текста:

За любовь, за великое
братство Отдавали мы
жизни свои. Прощай,
отчий край, Ты нас вспо-

минай, Прощай, милый
взгляд, Не все из нас при-
дут назад.…

 Тези думи не се нуж-
даят от коментар. А сто
години преди това Напо-
леоновите войски са
разбити и само малка
част от тях успяват да се
завърнат.

Мероприятието е по-
светено на тези бележи-
ти дати. Гости бяха:

Ãåí åðàëí èÿò êî í ñóë
í à Ðóñêàòà ôåäåðàöèÿ
âúâ Âàðí à ã-í   Ñî ëî -
âüî â Þ ðèé Àëåêñàí ä-
ðî âè÷ è Ï ðåäñåäàòåëÿò

на Общинския съвет
на СЗОСЗР адмирал
Попов.

След това се даде ду-
мата на Тамара Вълко-
ва, която прочете кратък
доклад за битката при
Бородино и подчерта,
че Наполеон навлиза в
Русия с 500 - хилядна ар-
мия, а само 30 хиляди
успяват да се завърнат
във Франция.

Тържеството продъл-
жи с концерт от руски
песни, изпълнени от по-
лковник Милен Тотев.

Маруся КОСТОВА.

Адмирал Попов (председател на ОбС на  СЗОСЗР), Соловьов Юрий Александрович (генерален консул
на Русия във Варна)  и полк. Иван Апостолов (председател на Съюза на офицерите и сержантите от
запаса и резерва в гр. Балчик)

Литературен клуб „Йордан Кръчмаров“ при народно читалище „Паисий
Хилендарски” в Балчик

Ви кани на представянето на книгата „Химера за живот”, чийто автор е 18-
годишната Росица Траянова от Балчик, ученичка в езикова гимназия “Гео Милев“ в

Добрич.
Представянето ще се състои в малката зала на третия етаж на читалище

„Паисий Хилендарски”  на  17 март (събота) от 17.00 часа.




