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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

Ïåòúð Ïåòðîâ - âòîðè â ëèñòàòà íà
Ñèíÿòà êîàëèöèÿ â Îáëàñò Äîáðè÷

Д-р Евгени Чобанов ще
води листата на Синята ко-

Петър Петров - Пред-
седател на ДСБ Балчик

алиция на кандидатите за
Народно събрание в 8-ми
Добрички МИР, това ре-
шиха делегатите на днеш-
ното регионално събрание
на ДСБ за област Добрич.
Втори в листата ще бъде
Петър Петров, председа-
тел на ДСБ в Балчик, тре-
то е мястото за Антония
Кирова, председател на об-
щинската организация в
Добрич, четвърти е Ивай-
ло Евдокиков, регионален
координатор за областта,

пети е Борислав Борисов.
Гласуването от делегатите
бе тайно. Д-р Чобанов е
общопрактикуващ лекар
в Каварна, председател на
местната структура на
ДСБ в града и общински
съветник в местния парла-
мент. На днешното събра-
ние членовете на ДСБ изб-
раха и делегати за предс-
тоящото Национално съб-
рание, което ще се прове-
де на 1 декември в София.

Ангел РАДИЛОВ

Съюзът на офицерите
и сержантите от запаса
и резерва гр. Варна ор-
ганизира посещение на
военноморска база Атия
по повод торпилиране-
то на турския крайцер
,,Хамидие” от торпедо-
носеца ,,Дръзки” на 8
ноември 1912 година.

Срещата ръководи ад-
мирал Петев, командир
на базата. Той разказа
подробно за боевете
през 1912 година. Разка-
за за бойния дух на на-
шите окаляни войници,
за бойния дух на нашите
моряци. И за победите.

По стечение на обстоя-
телствата от летците при-
съствахме аз и моят съви-
пускник Карло Лечев. И
двамата през седемдесет-
те години активно участ-
вахме в бойните стрелби
от кораби като влачехме
мишените, той със само-
лет Ил-28, а аз с МиГ-17.
Един от офицерите от ави-
ацията поиска да разкажа
за реалната стрелба от ко-
рабите по моя самолет.

Всъщност случаите
бяха два.

Беше слънчев ден през
лятото на 1977 година.
Излетях от Балчик и поех
на юг. Девет кораба се бя-
ха наредили в курс 140
градуса източно от Созо-
пол. Летях мористо на ко-
рабите на височина 1000
метра. Мишената, която
влачех бе платнен ръкав
с дължина 4 метра и диа-
метър 0.8 метра. Въжето
беше дълго 1000 метра, но
за да се печели време от
500 метра разрешавах
стрелбата. Започнаха
бойните стрелби. При
втория заход край мен за-
почнаха да се разпукват
снаряди. Беше интерес-
но, дори красиво, но опа-
сно. Всеки момент някой
от снарядите можеше да
попадне в самолета и се

Ïîìíåòå ìèíàëîòî,
çà äà èìàìå áúäåùå!

взриви без да ми позволи
да се катапултирам. По
трасиращите снаряди ви-
дях, че са от предпослед-
ния кораб.

-Прекратете стрелба-
та, стреляте по мен!  до-
кладвах по радиото.

Стрелбата беше прекра-
тена незабавно и след кра-
тка пауза на следващия за-
ход продължиха работа.

По време на следва-
щите стрелби на също-
то място в края на упра-
жнението минавайки в
югоизточен курс полу-
чих команда:

-353-ти, минете още
веднъж.

-  Добре.  отговорих,
тъй-като и без това тряб-
ваше да се върна обрат-
но за Балчик.

Отработиха на обрат-
ния заход и получих сле-
дваща команда:

-352-ти, още един заход.
-Не мога, горивото ня-

ма да стигне за кацане.
-Много Ви моля, има-

ме изпитно упражнение.
-Вие имате изпитно

упражнение, но аз имам
две деца.  отговорих и
повече не повториха
молбата си.

От тези два случая
морските са направили
общ разказ, поукрасили
са го и разказвали поко-

ления наред все по-цве-
тущо. Знаеше го и слу-
жащият в момента там
капитан І ранг Попов.

Минаха години. Спо-
мените избледняват. Но у
мен остана симпатията
към смелите български
моряци.

Имайки предвид но-
вата военна стратегия аз
не се въздържах да раз-
кажа за моя странен сън.

,, Във война сме с Ру-
сия. Срещу мен идва ра-
нен руски войник. Про-
тивник. Аз бях добре въ-
оръжен. Войникът се
изправи гордо и каза:

-  Искам да те запитам
нещо. Знае ли твоето по-
коление, че моят прадя-
до загина при боевете на

Шипка, защитавайки ва-
шата страна? Знае ли тво-
ето поколение, че моят
дядо загина като добро-
волец в Балканската вой-
на? Знаеш ли ти, че баща
ми загина във войната
срещу хитлеризма? Нима
ти можеш да вдигнеш
оръжие срещу мен?

Срещата завърши в
братска прегръдка. Съ-
будих се.

Това не беше сън. Из-
мислих го. Но това е мо-
ето отношение към ру-
ския народ. Събудих се
с надежда да се събудят
много хора, които са за-
бравили миналото. Или
са ги приспали.

О.р. полковник Иван
АПОСТОЛОВ.

На 22 ноември 2012 г./
четвъртък/ от 18.30 ч. в
църквата „Св.Св.Констан-
тин и Елена” смесен хор
„Черноморски звуци” из-
несе много приятен кон-
церт за всички свои прия-
тели преди отпътуването
си за 33-я международен
фестивал в град Черна во-
да /Румъния/. Хористите
изпяха песните, включени
във фестивалната програ-
ма – църковнославянски и
светски. Пяха възторже-
но, поздравявайки всички
за празника на християнс-
ката младеж и семейство.

Диригентката Валенти-

Õîð “×åðíîìîðñêè çâóöè”
îòïúòóâà çà Ðóìúíèÿ íà

ôåñòèâàë

на Георгиева изпълни бле-
стящо и ролята си на кон-
ферансие, обяснявайки ис-
торията на всяка песен, ин-
тересни факти около съз-
даването на творбите, чу-
вствата, предизвикани на
предни концерти, спомени
за ненадминатите балчиш-
ки диригенти Възкресия
Деветакова и Анатолий Ки-
сляков, работили дълго и
трайно с балчишките хори-
сти и детската школа. Ва-
лентина Георгиева изтъкна
плодотворното сътрудни-
чество с композитора
проф.Стефан Драгости-
нов, чиито две, подарени от

него песни, хористите пе-
ят и печелят с тях награди.
Тя дори бе солова изпъл-
нителка на една песен, ка-
то същевременно дирижи-
раше и хора. Майсторски
акомпанираше на рояла
Марияна Тихолова.

На румънския фести-
вал, поканени лично от
кмета на Черна вода, кой-
то е имал имоти в Балчик
преди години, хор „Черно-
морски звуци” ще се пре-
дстави достойно с тази по-
дготовка, която демонст-
рира и вероятно ще се
върне с награда. Успех!

Маруся КОСТОВА

Финал на празничния концерт, изнесен в храм “Св. Св. Константин и Елена”
на 22.11.2012 г., преди отпътуването на хора за фестивал в Румъния. Пред
хористите са Марияна Тихолова (клавирен съпровод), Валентина Георгиева
(диригент), Наталия Смирнова (хормайстор)

                                                                                                   Фото: М. КОСТОВА

Иван Апостолов и Карло Лечев  - двама пилоти
от випуск 1961, който не допусна катастрофа
през всичките години на служба в авиацията.




