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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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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране
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По случай 98-годиш-
нината от създаването
на СВВП и 100 години
на Софийското  друже-
ство на военноинвали-
дите и военнопострада-
лите  75  дружества  от
страната  се  събраха  в
София за отчетно съб-
рание  на  29  март  т.г.
Представител на балчи-
шкото дружество беше
Стойка Георгиева-пре-
дседател на СВВП Бал-
чик, Каварна и Шабла.
Последното беше посо-
чено за пример на вто-
ро място след софийс-
кото и получи награда
след Йорданка Фандъ-
кова, кмет на София.

Честването на годиш-

нините  се проведе  във
Военния клуб на МО в
столицата, под патрона-
жа на кмета на София.
Сред гостите бяха Мар-
гарита Попова – вицеп-
резидент,  ген.Симеон
Симеонов, който награ-
ди  председателя  на
СВВП Петър Велчев с
армейски нож. От своя
страна Петър Велчев на-
гради  няколко  общини
за добра съвместна во-
енно-патриотична и со-
циална дейност с грамо-
та, топка, значка, напо-
леоновски нож за пис-
ма. Наградените бяха в
следния ред: Йорданка
Фандъкова, кмет на Со-
фия, Николай Ангелов,

кмет на Балчик, Райна
Бърдарева, кмет на Ша-
бла, Дарина Кулишева,
секретар на ОбА Кавар-
на,  Виктор  Лучиянов,
председател на ОбС Бал-
чик. Бях много развъл-
нувана, но и чест бе за
мен да получа тези наг-
ради и да ги връча на на-
градените.  Пожелавам
на кметовете от общи-
ните все така с разбира-
не  да  се  отнасят  към
проблемите на хората,
военноинвалиди и воен-
нопострадали и към съ-
вместната  дейност  със
СВВП и Общината.

Стойка ГЕОРГИЕВА
Председател на

СВВП Балчик

Îáùèíà Áàë÷èê ùå ó÷àñòâà
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Община Балчик ще се включи в инициативата на бТВ „Да изчистим България за
един ден”. На 20 април /събота/ ще има два пункта за раздаване на ръкавици и чували
за битови и разделно събрани отпадъци, които ще са разположени от 9 до 12ч. пред
магазин „Аквилон”  в ж.к.  „Балик” и  в сградата  на администрацията  на пл.  „21

ñåï òåì âðè” ¹ 6. След 12ч. ще може да се доставят ръкавици и чували при
обаждане на тел. 0895554025.

Отпадъците ще се извозват от ОП „БКС“, а тегленето им ще се извършва на ул.
„Стара планина“ №2 в Балчик. При наличие на собствена техника, на участниците в
инициативата ще бъдат допускани до двете депа без заплащане на такса. Телефон за
връзка с оператора на депото за отпадъци - 0888 310554.  

Места за почистване: ул. “Ст. планина”, до Пожарната, кв. “Изток” -
дерето, ул. “Г.С.Раковски”, пътищата до Албена и Тузлата, “Чатал чешма”.

Äàðîâèòèòå äåöà íà Àðèñòîôàí
Те отново ни изнена-

даха на 4 април 2013 г. в
ч-ще „П.Хилендарски” с
комедията „Помощ, же-
на  ми  е  луда”  от  Жан
Барбие. В ролята на ос-
новното действащо лице
Жулиен Валадие се пре-
въплъти  родения  на
23.09.1957  г.  варналия
Христо  Викторов  Гър-
бов – познат ни от „Ули-
цата”, „Комиците”, уча-
стник в дестеки филми,
сериали, спектакли, но-
сител  на  статуетката
„Аскеер” за 1998  г. За-
вършил ВИТИЗ в класа
на Е.Михайлова, съпруг
на режисьорката Иглика
Трифонова и продължа-

ващ в сериала „Столича-
ни  в  повече”.  Заедно  с
Борислав Веженов, Ан-
тония  Чепарова,  Петя
Венелинова,  Тихомир
Благоев, Илия Пепела-
нов и Яна Стефанова ни
засипаха обилно с весе-
ло настроение, заредиха
ни с жизнеутвърждаващ
хумор. Само чрез хумо-
ра и сатирата ние споде-
ляме своите грешки и не-
дъзи по всяко време на
епохите.  А  комичните
ситуации, в които попа-
даха  Жулиен  Валадие,
Катрин, Бриджит, Дидие
и др. ни доказаха на пра-
ктика, че комедията е из-
раз на извечното човеш-

ко чувство за хумор. За-
щото само чрез весело-
то тълкуване на преме-
ждията е нашето спасе-
ние от скуката. Може би
затова всички комедий-
ни актьори имат безброй
обожатели. А чрез коме-
дията получаваме чувс-
твото  за  удовлетворе-
ност, макар и с известна
доза страх от глупостта.

Режисьорът  Орлин
Дяков е извлякъл есен-
цията от веселата част на
живота  ни,  събирайки
иронията и остроумие-
то на смеха. Така ние се
посмяхме на нещата, ко-
ито се случват в живо-
та. В залата непрекъсна-

то се носеше ситен смях
и весели възклицания от
остроумните диалози.

Да си комедиен актьор
трябва кураж и най-ва-
жното – да отделиш пе-
чалното от смешното и
смехът  да  шества  над
всичко,  обезвреждайки
недъзите. Хуморът стои
над закона и ни дава аб-
солютна  свобода.  Това
ни доказа „Великолепна-
та  седморка”,  начело  с
аскеера Христо Гърбов.
Дано този спектакъл да
е знак за едно ново нача-
ло да се посмеем заед-
но. Прощавайки като на
нас, така и на света.

Георги ЙОВЧЕВ

Бриджит /Петя Венелинова/, Ж.Валадие /Христо Гърбов/, Дидие /Тихомир Благоев/, Катрин
/Антония Чепарова/, Пастие /Илия Пепеланов/ във финала на пиесата.           Фото: Георги Йовчев

Ï.Ï. ÍÔÑÁ - Áàë÷èê
съобщава, че на 20.04.2013 г. от 11 ч.

в читалище “Васил Левски”
ще се проведе среща с кандидатите

за народни представители.

Äîñòàâêà íà ìàòåðèàëè è êîíñóìàòèâè
ïî ïðîåêò “Äà ïðîòåãíåì ðúêà çà ïîìîù”

Предмет на поканата:
„Доставка  на  материали  и
консумативи    по  проект
“Да  протегнем  ръка  за  по-
мощ”,  договор  №
B G 0 5 1 P O 0 0 1 - 5 . 1 . 0 4 -
0129-  С0001,  сключен  ме-
жду Община Балчик и Аген-
ция  за  социално  подпома-
гане,  по Схема за безвъзме-
здна  финансова  помощ:
“Помощ в дома” на  Опера-

тивна  Програма  „Развитие
на  човешките  ресурси”.

Краен срок за получава-
не на оферти: 16.00  часа
на 16.04.2013.

Офертите  се  подават  ли-
чно  или по  пощата с  обрат-
на разписка, респ. куриер на
адреса  на  Общинска  адми-
нистрация  -  гр. Балчик  - пл.
„21-ви  септември”  №6, ли-
це  за  приемане  на  оферти

Красимира Костова -  мл. ек-
сперт  Община  Балчик,

тел:  0579/  7-10-46.
За въпроси и допълнител-

на  информация:  Димитрин
Димитров  -  д-р  Дирекция
“ТЕМСЕ”, Община  Балчик,
тел:  0579/71053.




