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Ние ще Ви го доставим и монтираме, Вие
ще си спестите глобите от КАТ за невключени

дневни светлини.
Тел.0897 94 03 98; 0899 300 484;

0877 407 352

Електронно реле“Дневни светлини”Купувам

*Купувам зем. земя в
общините Балчик, Каварна,
Добрич, Г. Тошево, Шабла,
Тервел. Изгодни цени!!!
Тел: 0895 71 83 83. 0888
593 699                       /12-12/
*Купувам земеделска земя в
Балчишки, Каварненски,
Шабленски, Ген. Тошевски,
Добрички,  Тервелски,
Тутракански, Силистренски
и Варненски региони.
Тел: 0878 462 784,
0886 462 784          /10-10/

Продавам
*Продавам Opel Astra

1.6, газов инжекцион, 100
к.с., 1998 г.

Цена: 4000 лв.
Тел: 0894644388,

0878866806               /4-1/
*Продав ам п ечка  с

водна риза, 17kW, много
запазена.

Цена: 350 лв.          /4-1/
*Продавам мотопед

Марка: Лифан, производс-
тво: Тайван, 49 куб. см, пър-
ва регистрация - 10.06.2008
г. Цена - по договаряне.

Тел.: 0899 233 248
*Продавам 500 кв.м.

дворно място в регулация
на ул. “Ком”, кв.”Левски”,
Балчик. Цена по догова-
ряне. Тел: 0898 34 33 44

                               /4-1/

*Продавам изгодно пар-
цел 640 кв.м в регулация, на
ул. “Ст. планина” до пожар-
ната и летище Балчик с лице
на асфалтов път.

Тел: 0889 614 762 /20-9/
Разни

Давам стая под наем в
центъра на Балчик, с кухня
и баня.

Арх. Огнян Каменов
Тел: 0897 30 10 50 /4-4/

* Сондажи за вода, из-
ливн пилоти и инженер-
но-геоложки проучва-
ния.
  Тел: 0878 901 155 /10-1/

*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-8/

Община Балчик уведомява всички
хотелиери и ресторантьори, че на

основание чл.133, ал.2 от Закона за туризма (в сила
от 26.03.2013 г., обн.ДВ бр.30 от 26 март 2013г.)
срокът на издадените удостоверения за определена
категория на туристически обекти е 5 (пет) години.

В изпълнение на &5 от Преходните и
заключителни разпоредби, подновяването на
категорията на категоризираните до влизането в
сила на закона туристически обекти се извършва,
както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през
2004 и 2005 г. - през 2014 г.;

2. за категоризираните туристически обекти
през 2006 и 2007 г. - през 2015 г.;

3. за категоризираните туристически обекти
през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.;

4. за категоризираните туристически обекти
през 2010 г. - през 2017 г.;

5. за категоризираните туристически обекти
през 2011 г. - през 2018 г.;

6. за категоризираните туристически обекти
през 2012 г. - през 2019 г.

За повече информация -
тел.0579/71054 - Донка Георгиева.

СЪОБЩЕНИЕ
За подновяване категоризацията

на туристически обекти

Тези популярни стихо-
ве са превърнаха в мото
на поредното честване на
учители-юбиляри. То се
състоя в гостоприемния
ресторант „Лотос” в Бал-
чик като празничен обяд
на 13 ноември 2013 г., ор-
ганизирано от Клуба на
учителите – пенсионери, с
председател Иванка Ива-
нова. Тържеството бе от-
крито с приветствено сло-
во от водещата Иванка
Атанасова: „ От първите
стихчета в детската гради-
на, през буквара на пър-
вокласника, до зрелостно-
то свидетелство на абиту-
риента води път, който ми-
нава през учителските
сърца.

В живота ни се редува-
ха радости и горчивини,
незаслужени нападки и за-
служена признателност.
Но ние винаги сме остава-
ли верни на нашата мисия
– истински апостоли на
знанието; всеотдайни като
Кири ло-Методиев ите
ученици; безкористни ка-
то възрожденските си пре-
дшественици. Наша е най-
голямата награда – любо-
вта на децата от класната
стая и благодарността на
техните родители.

И днес, толкова години,
след като сме напуснали
класните стаи, ние не пре-
ставаме да сме учители в
очите на децата, в сърцата
на техните родители, в на-
шите сънища. Часовете,
прекарани зад учителска-
та катедра, са наниз от чо-
вешки усилия, от радости
и огорчения, от сполуки
и несполуки, от сблъсъци
с толкова човешки съдби.

Колко нощи лампата на
учителя е угасвала после-
дна? Чете или се вглежда
в ученическите тетрадки,
пише планове, доклади,
информации, подготвя
поредния урок.

Честит юбилей,  мили
колежки. Сред нас е доа-
йенът  на  нашия клуб
Иванка Канаврова, която
навърши 85 г. Следват я:

“Íà òåáå ñà îñòàíàëè äëúæíèöè
ïîåòèòå íà âñè÷êè âðåìåíà”

Тодорка Стойнова, Дим-
ка Джилянова и Христи-
на Сивкова – на 80 г.; Цве-
танка Димитрова на 75 г.;
Мария Йорданова, Иван-
ка Иванова, Мария Анд-
реева-на 70 г.; Нели Геор-
гиева – на 65 г.

Тъй като наши ят
председател Иван ка
Иванова е юбилярка, от
името на ръководството на
клуба  п оздрав яв ам
рожден ичките с тези
стихове:

„Изминали са много дни
– аз всичко имам:

щастлив живот и любе-
щи деца.

Очи притварям – где ли
се е скрила

едничка, свидна – мла-
достта!”

На много години сте ве-
че, но не тъгувайте за ми-
нали младежки времена!

Спрете времето, бъдете
щастливи, дочакайте дъл-
бока старина!

Бъдете живи и здрави,
усмихнати и лъчезарни!”

След вдъхновеното сло-
во на Иванка Атанасова,
Ангел Събев, председател
на ОбС на пенсионерите
от община Балчик с топли
думи поздрави юбиляр-
ките,  изтъквайки колко
много дължи обществото
на хората, обучавали и
възпитавали младото по-
коление и конкретно бал-
чишките подрастващи.

До юбилярите бяха из-
пратени много поздрави-
телни адреси – от ОДК
Балчик, от ОУ „Антим
I”Балчи к,  от  СОУ
„Хр.Ботев” Балчик. Спе-
циално поздравление бе-
ше отправено към Димка
Джилянова от общинския
съветник Иванка Бърза-
кова, в което с много въл-
нение и обич тя изтъква,
че учителят е богат с то-
ва, което е дал на своите
ученици, на обществото.
С уважение и признател-
ност, изтъквайки заслуги-
те и, колегите от ОУ „Ан-
тим I” поздравиха своята
учителка и колежка Хри-

стина Сивкова. Особено
оригинално беше поздра-
влението от СОУ „Хрис-
то Ботев” Балчик, за пръв
път специално изготвена
презентация, чрез която са
показани интересни мо-
менти от биографията на
дългогодишните препода-
вателки юбилярки.  Още
много поздравления полу-
чиха те и от присъстващи-
те колеги, цветя, подаръ-
ци. Клубът на учителите

беше осигурил лични по-
даръци, сред които и лук-
созно томче от съчинени-
ята на Й.Йовков.

От името на юбилярките
благодари Цветанка Дими-
трова. Тя трогна присъст-
ващите и със стихотворение
на своя съпруг, починалия
Ангел Димитров, дългого-
дишен учител, директор,
просветен и профсъюзен
деец в нашия град, както и
талантлив поет.

Учители - юбиляри: Д. Джилянова, Ив. Иванова, Н. Георгиева, М. Горчева,
Цв. Димитрова, Т. Стойнова, Хр. Сивкова, Ив. Канаврова с председателя на
ОбС на пенсионерите Ангел Събев.                                    Фото: М. КОСТОВА

Тържеството продъл-
жи с обяд, започнал с вку-
сна пита и завършил с
разкошни торти, с назд-
равици и танци, с подб-
рана музика. С хубаво
празнично настроение,
надделяло над проблеми-
те на възрастта и болеж-
ките, настроение, породе-
но и от скромното само-
чувствие за приноса на
учителя в обществото.

Мария АНДРЕЕВА

На 13. 11. 2013 г. в
Професионална гим-
назия за кадри в обс-
лужващата сфера
„Алеко Константинов”
- гр. Балчик започна-
ха инициативите по
повод 16 ноември
Деня на толерантност-
та. На откриването им
присъства регионал-
ният представител на
Комисията за защита
против дискримина-
цията /КЗД/ за област
Добрич г-жа Ширин
Касабова. Мероприя-
тието за деня започна
с въведителни думи от
г-жа Росица Шалтева
главен учител в учи-
лището. Тя запозна
учениците с някои мо-
менти ог Декларация-
та за принципите на
толерантността, след
което даде думата на
регионалния предста-
вител на КЗД. С мно-
го топлота и сърдеч-
ност г-жа Касабова
поздрави учениците и
учителите и представи
презентация на тема
„Толерантност”. В сте-
гнат и ясен вид бяха
дадени ключови дефи-

ниции за това ценно
качество, както и ос-
новните разлики меж-
ду толерантната и не-
толерантната личност,
с какво се характери-
зира толерантното се-
мейство. След презен-
тацията беше показан
епизод от филма „Но-
ви места”.

 На 14 ноември
инициативата про-
дължи с дискусия,
проведена от педаго-
гическия съветник г-
жа Светлана Михай-
лова, след което уче-
ниците попълниха
тест за измерване на
агресивността в по-
ведението, което е
инд икат ор и  за
склонността към то-
лерантност в отноше-
нията.

На 15 ноември меж-
ду класовете бе про-
веден конкурс за най-
оригинално послание
за толерантност по
проект „Бъди толеран-
тен”. Ученическият съ-
вет реши на първо мя-
сто да бъде отличено
обръщението на XIа
клас.
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