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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

Ние сме в крак с всички новости и последни тенденции,
можем да намерим решение за всеки проблем и имаме

избор за всеки вкус.
Посетете нашия магазин и склад, за да се уверите в

любезното и бързо обслужване, разнообразния асортимент

и ниски цени на строителни продукти и дървен материал.

ПАЗАРУВАНЕТО ПРИ НАС Е ИСТИНСКО

УДОВОЛСТВИЕ

ЗАПОВЯДАЙТЕ, ЩЕ ОСТАНЕТЕ ДОВОЛНИ!

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Îòêðèâàíå
íà íåäåëíîòî ó÷èëèùå

На 18.11.2012г. в храм Св.преп.Петка Търновска” в навечерието на праз-
ника на християнското семейство-Въведение Богородично, протойрей Ге-
орги Петков отслужи Водосвет за здраве, успех и благополучие по повод
откриване на новата учебна година на учениците, изучаващи предмета ,,Пра-
вославно Вероучение” към ОДК гр.Балчик. Занятията се водят всяка неделя
от 11,15 часа в учебната стая при храма ,,Св.преп.Петка Търновска” кв.,,Ле-
вски”.  Могат да се записват ученици през цялата учебна година. Нека по-
могнем на децата да усвоят истините и добродетелите на Православната
християнска  вяра като им дадем добра основа за възпитание и бъдещото
им израстване като пълноценни личности, за да се предпазят от лошото
влияние на улицата, сектите и наркотиците.  Да помним завета  на Спасите-
ля,,Оставете децата  и не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива
е царството небесно/Мат.19:14/                         протойерей Георги ПЕТКОВ

Ïîêàíà çà êîíöåðò
Сдружение “Музикален свят – Балчик”

и Смесен хор “Черноморски звуци”

Ви канят на:

ХОРОВ КОНЦЕРТ

ЗА  ПРИЯТЕЛИ
 Една сре-
ща, преди

отпътуване-
то ни за по-
редния меж-
дународен
фестивал

Храм “Св. Св. Констанитн и Елена”

22 ноември 2012г.

начало 18.30 часа

Кметът на Община
Балчик Николай Анге-
лов подписа на 19 но-
ември в присъствието
на премиера Бойко Бо-
рисов и министъра на

труда и социалната по-
литика Тотю Младенов
договор за създаване на
звено към „Домашен
социален патронаж”,
чрез което ще се осигу-
рят три нови дейности.
Общата стойност на до-
говора е 136 085 лева.
Средствата ще са насо-
чени към безработни
лица в трудоспособна
възраст, които не са
придобили право на
пенсия за осигурителен
стаж и възраст или на

професионална пенсия
за ранно пенсионира-
не. Парите ще се усво-
яват и от жители на об-
щината с трайни увре-
ждания или невъзмож-
ност за самообслужва-
не. В звеното, което ще
се създаде, ще бъдат на-
значени 9 човека за
оказване на лична по-
мощ,  10 за изпълнение
на комунално-битови
дейности и един за ока-
зване на съдействие и
подкрепа за социално-

то включване. В зави-
симост от нуждите на
определените 50 потре-
бители, те ще изпълня-
ват по график почасо-
ви социални услуги,
според тяхното назна-
чение. Социалните ус-
луги ще се изпълняват
от персонал, преминал
през предварителен
подбор и нает на тру-
дов договор. Продъл-
жителността на проек-
та е 14 месеца.

/Б.Т./

Ñúçäàâà ñå íîâî çâåíî êúì
“Äîìàøåí ñîöèàëåí ïàòðîíàæ”

Ãîäèøíî îò÷åòíî ñúáðàíèå íà Äðóæåñòâîòî
íà âîåííîèíâàëèäèòå è âîåííîïîñòðàäàëèòå
На 15 ноември 2012

г. се проведе годишно
отчетно събрание на
ДВВ от град Балчик,
Каварна и Шабла. Го-
сти на събранието бя-
ха Ангел Събев, пред-
седател на ОбС на пен-
сионерите, Иван Апос-
толов, председател на
Съюза на офицерите и
сержантите от запаса и
резерва в град Балчик,
Стойка Георгиева, пре-
дставител на УС на
СВВ от гр.София.

Председателят на Дру-
жеството Стойка Геор-
гиева и секретарят Вен-
цислав Димитров изне-
соха доклади за работа-
та през годината и пред-
стоящите задачи. Бяха
отправени благодарнос-
ти към ръководството
на Дружеството и по-
желания за здраве и все
така успешна работа.

Беше представен план
за бъдещата работа през
2013 г., като в него една
от точките беше да се
сформира група за наро-
дно пеене от военноинва-
лиди и военнопострада-

ли и военни от запаса и
резерва от град Балчик.

Бе преизбрано старо-
то ръководство на Дру-
жеството с председател

Стойка Георгиева. Съ-
бранието завърши с ма-
лък коктейл в ресторант
„Морско око”, спонсо-
риран от арендатора Ва-

сил Григоров и сем.
Марияна и Милчо Мил-
чеви управители на р-т
„Морско око”.

/Б.Т./

Гости и Управителния съвет на ДВВ с председател Стойка Георгиева




