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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

 строителствoремонтпроектиране

ПРОДАВАМ МОТОПЕД
Марка: Лифан, производство: Тайван, 49 куб. см,

първа регистрация - 10.06.2008 г. Цена - по договаряне.
Тел.: 0899 233 248
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Тел:052/ 46 00 66
Хотел-Ресторант-Спа Център

Бензиностанции

ЛАФИ
жк. Балик                    0895 65 30 12

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

0579/7 22 26

0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

www.stroiperfekt.com

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

Ñ îòëè÷èå çàâúðøè Ìîðñêîòî
ó÷èëèùå ñòèïåíäèàíòúò íà

“Ðîòàðè Êëóá - Áàë÷èê” êóðñàíòúò
Ðîñåí Ñòîÿíîâ Äîáðåâ

На 11 август 2013 г. от
9:00 на Морска гара - Вар-
на се състоя празничното
производство на завършва-
щите курсанти от Випуск
2013 г. на Военноморското
висше училище във Варна.

Ñ ãîëÿì à ãîðäîñò îòáåëÿ-
çâàì å, ÷å ñðåä òÿõ å áàë÷èê-
ëèÿòà ë-ò. Ðîñåí  Ñò. Äîáðåâ,
êîéòî å îòëè÷í èê í à ñâîÿòà
ñï åöèàëí îñò è í à ñâîÿ âè-
ï óñê. Òîé ï îëó÷è í àãðàäà îò
Ì èí èñòåðñòâîòî  í à îòáðà-
í àòà - áèí îêúë è ñï åöèàëí à
äèï ëî ì à çà îòëè÷åí  óñï åõ.

Óñï åøí î òî  ñè äèï ëî -
ì èðàí å Ðî ñåí  äúëæè í à
ôèí àí ñîâàòà  ï î ì îù è ï î -
äêðåï à î ò 1000 ëâ. ãî äè-

шно, гласувани за 5 годи-
ни от “Ротари Клуб -
Балчик”. Макар и сирак,
Росен се справи с учени-
ето и казармения живот
като показа устойчивост
и здрав дух. Той е приз-
нателен на брат си, съу-
чениците и приятелите си
от СОУ “Христо Ботев -
Балчик” и най-вече на ро-
тарианците, които присъ-
стваха на неговото тър-
жество и споделиха радо-
стта му от завършването
- Тодор Г. Тодоров, арх.
Емилия Георгиева, Емил
Енчев, Христо Желязков.

Това бе кулминацията на
тържествените чествания, по-

светени на 134-ата годишнина
от създаването на Военномор-
ските сили. Точно в 9 часа на
Морска гара Варна се прове-
де и ритуал за тържествено
вдигане на Военноморския
флаг и флаговете за разцветя-
ване на корабите от ВМС.  За-
местник -министърът на отбра-
ната Иван Иванов връчи офи-
церските пагони и награди от-
личниците на випуска, сред ко-
ито и нашето балчишко момче.
Проведе се и военнен ритуал
за производство в първо офи-
церско звание на випускници-
те на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”.

        Маруся КОСТОВА
Фото:

    Христо ЖЕЛЯЗКОВ

Âñåêè ìîæå äà ïî÷èñòè îêîëî
ñåáå ñè, çà äà ìó å êîìôîðòíî

В горещия съботен ден от 9 до 11 часа 50 ентусиасти /служители от Общинска
администрация и няколко активни пенсионери, начело с председателя на ОбС на
пенсионерите Ангел Събев и неговата заместничка Д. Малева,  както и две
представителки на гимнастичките – ветерани от клуб „Здравец“/ се включиха в
кампанията на БТВ „Да почистим българското Черноморие за един ден“. Жълтият
автобус ги отведе на крайбрежната алея в курорта „Албена“. Там, на терена от хотел
„Калиакра“ по алеята към Балчик, те почистиха района от хартии, бутилки, опаковки
и всевъзможни отпадъци, щедро разхвърляни от летуващите. Въпреки жестоката
жега почистването на алеята премина много организирано и ползотворно. Бяха
събрани отпадъци в повече от 200 чувала. За добрата организация се погрижиха
Мариана  Ангелова, секретар на ОбС и Сава Тихолов, пиар в общината. А д-р
Войчев зорко бдеше  да окаже помощ при необходимост. Беше осигурена вода за
всички, шапки и фанелки.

Дано навременната инициатива на БТВ не остане само остров в океана на хубавите
и полезни идеи. Защото да се изчисти за един ден  може всеки град, всеки квартал,
пред всеки жилищен блок, всеки парк и алея, за да се открои хубостта, която Бог
щедро е дарил. Особено за красив и толкова живописен град като Балчик

Мария АНДРЕЕВА

Áàë÷èê - ôåñòèâàëåí ãðàä

Образцов хореографски колектив “Веселушки” от гр. Орша, Витебская област, Беларус. с ръководител
Елена Мыско - участници за първи път във фестивала “Слънчева България”, чийто втори етап се
проведе на 19 август 2013 г. в центъра на град Балчик.                                             Фото: Георги ЙОВЧЕВ

Образцов хореографски колектив “Барвинок” от гр. Лвов, Украйна, с ръководител Оксана Черний, се
представи великолепно със своите народни танци, продъжител на прекрасните украински традиции.




