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Íàñåëåíèåòî ïî îáùèíè êúì 1.03.2001ã. è êúì
1.02.2011ã.

Íàöèîíàëíî ïðåáðîÿâàíå 2011ã.Ñòàäèîí çà
÷óäî è ïðèêàç!
На  територията  на

един прекрасен град сме
проектирали построява-
нето  на  такъв  стадион,
който да задоволи най-
високите изисквания на
гражданите му. Ще рабо-
тим по стриктен график
– каза инж.Валери Стоя-
нов  при  направата  на
първата копка на градс-
кия  стадион  миналата
сряда. Кметът Николай
Ангелов подчерта, че то-
ва ще бъде най-хубавият
стадион във „В” група и
че съжалява, че общин-
ските съветници са пре-

кратили финансирането
на „Черноморец”, който
достойно играеше в „Б”
професионална група и
на него бе нужен моде-
рен стадион.

Бургаската  фирма
„Торкрет”,  с  опит  при
изграждането на спор-
тни  съоръжения,  ще
осъществи първия етап
от  строителството  до
есента, когато ще бъдат
направени  1500  места
от предвидените 3 100,
зеленият терен, част от
административната
сграда със съблекални-

те,  трите подхода  към
стадиона  откъм  „Ехо-
то”, Полицията и Болни-
цата. Стадионът още на-
есен ще може да се из-
ползва  за   футболни
срещи  на  национални
отбори,  отговарящ  на
условията на УЕФА за
две звезди, за концерт-
на дейност и пр. Ще бъ-
дат  усвоени  на  първи
транш 1 380 000 лв.

Вторият и третият транш
трябва да се осъществят до
2013 г. и да се вложат в тях
общо 3 млн. лв.

Маруся КОСТОВА

Инж. Валери Стоянов и кметът Н. Ангелов направиха първата копка на
новия стадион в Балчик                                                 Фото: Маруся КОСТОВА

Гражданите на Балчик очакват есента, когато I етап от строителството на
стадиона ще е факт                                                               Фото:Маруся КОСТОВА

Младото поколение футболисти на треньора Тони Златков очакват тренировките на новия стадион

През миналата седми-
ца в София се проведе
тържествено честване
на 96 г. от учредяване-
то  на Дружеството на
военноинвалидите и во-
еннопострадалите,  в
което влизат 65 струк-
тури от цялата страна.

През първия ден тър-
жествено са връчени на-
гради на 5 дружества за
принос към отбраната на
страната, за активна во-
енно-патриотична и со-
циална дейност. Балчи-
шкото дружество е наг-
радено наред с тези на
Шумен, Бургас, Сливен
и Дупница. На предсе-

дателя г-жа Стойка Ге-
оргиева  е връчен  спе-
циален диплом за акти-
вна работа на Балчиш-
кото  дружество и  във
връзка с  15-годишни-
ната му. В Дружество-
то на военноинвалиди-
те и военнопострадали-
те – Балчик членуват 36
члена от Балчик, Кавар-
на и Шабла. На 22 март
бе тържествено отбеля-
зана годишнината  на
дружеството, организи-
ран бе водосвет за здра-
ве от отец Стратия Але-
ксандров и отец Георги
Петков.

Фото: М.КОСТОВА

Ãðàìîòè, âðú÷åíè ëè÷íî
îò âîåííèÿ ìèíèñòúð

На хората с бели
престилки

са нужни големи сърца,
да могат с любов да

откликнат
на всяка човешка съдба.
Да могат, когато е нужно,

от своя покой да дарят
и с общи усилия, дружно
Човека от зло да спасят.”

Çäðàâåé 7 àïðèë!

Ñúþçúò íà îôèöåðèòå è ñåðæàíòèòå
îò çàïàñà è ðåçåðâà ãð.Áàë÷èê

Кани гражданите да присътват
на  тържественото  честване  на
“Международния  ден  на  космо-
навтиката”, което ще се проведе
на 10 април 2011г. при дневен ред:

09:30ч.; Почитане паметта на за-
гиналите пилоти на летище Балчик.

Разглеждане на музея на летището.
10:30ч.; Тържествено в чита-

лище “Васил Левски”;поздра-
вление от танцов състав; поз-
дравление от певчески състав;

кратко слово по случай 50г. от по-
лета на Юрий Гагарин и 32г. от по-
лета на съветско- българския еки-
паж  с  космическия  кораб  “Съюз
33”  с  космонавт  Георги  Иванов;
прожекция на игралния филм “Не
трябва старик, не трябва” заснет
през 1981 г. на летище Балчик.

Осигурен е автобус от ресторант
“Акапулко” до летището и чита-

лището от фирма “ЕН-ТУР-
ЕКСПРЕС”

Пенсионерите – медици
винаги ще се вълнуват на
този  празник, защото  бе-
лите  спомени  ще ни  връ-
щат  в нашата  светлолика
младост, когато и в нашите
очи искряха слънца. Нав-
сякъде, където бяхме, да-
рявахме  здраве,  утеха  и
радост. Бяхме армия в бе-
ли  редици,  неуморни  и
бдителни денонощно, а на-
шето знаме бе кръстът чер-
вен.  Затова  бяхме храбри
девойки-медици.

Днес косите ни вече бе-
леят  и  лицата  стареят,  но

ние задружно живеем, ве-
чните песни на България с
радост  и умиление  пеем.
Силно обичаме родината и
града си, на живота закач-
ливо се усмихваме и вина-
ги носим в себе си позити-
вното настроение.

На  всички  работещи
медици пожелаваме кре-
пко  здраве,  професио-
нални успехи, жизненост,
хубаво пролетно настро-
ение и много благодарни
пациенти.

На многая лета!
Тодорка ХАРИЗАНОВА




