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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствo ремонт проектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.        

Тел: 0878 568 257

Посетете Оптиката в град Балчик
 (до кафе “Акроза”)

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и 

ресторантьорството”
Магистърска програма 

„Упр а в л е н и е  н а  л у кс о з н о т о 
хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите 
самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  –Учебни програми – Електронен каталог 
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   052 607 946 – база Варна

70 ГОДИНИ 70 ГОДИНИ 
МОРСКИ КЛУБ БАЛЧИКМОРСКИ КЛУБ БАЛЧИК

МЕРОПРИЯТИЯ
1 август /понеделник/ от  14.00 ч. Представяне второто издание на книгата на Мирко Мирков за историята на 

Морски клуб Балчик.

1 август, 14.00 ч.  Откриване на изложба с купи, медали и фотоси на постиженията на Морски клуб Балчик във 
фоайето на НЧ „Паисий Хилендарски” Балчик.

9 август /вторник/ от 9.00 ч.    Масово преплуване за всички възрасти от Първа до Втора буна.

10 август /сряда/ от 17.30 ч. Парад на ветрилата с най-малките ветроходци от Морски клуб Балчик пред хотел 
„Лотос”.

10 август /сряда/ от 18.00 ч. на площад  „Кап.Георги Радков” в Балчик, пред Морска гара, ще тръгне шествие от балчиш-
ките морски деятели до сцената на хотел „Мистрал”, където ще изнесе тържествено слово кметът на Община Балчик 
г-н Николай Ангелов, а с концерт  оркестърът на ВМС Варна, с диригент кап.III ранг Мирослав Трифонов, ще 
поздрави жителите и гостите на Общината, по случай 70-годишнината на славния Морски клуб Балчик.

Димитрин Димитров Димитрин Димитров 
е новият е новият 

заместник-кметзаместник-кмет

Със заповед на 
кмета на Община 
Балчик Николай 
Ангелов от 18 юли 
2016 г. длъжност-
та заместник-кмет 
ще се изпълнява от 

Димитрин Дими-
тров, досегашен ди-
ректор на дирекция 
„Туризъм, еврофон-
дове, международ-
но сътрудничество 
и екология“. Инж. 

Стелиян Железов, 
който до този мо-
мент бе в екипа на 
кмета, е освободен 
по негова молба. 
Димитрин Дими-
тров е магистър по 
финанси. Ресорите, 
за които ще отгова-
ря са: устройство на 
територията, тури-
зъм, еврофондове, 
международно съ-
трудничество и еко-
логия. 
Преди да започне 
работа в админи-
страцията е работил 
в частния сектор в 
областта на телеко-
муникациите. 
В общината е отго-
варял по реализи-
ране на различни 
инфраструктурни и 
социални проекти. 

На гости в с. Казаклия-
Гагаузия и гр. Тараклия- 

Молдова

С много приповдиг-
нато  и оптимистич-
но настроение фол-
клорният певчески 
състав „Росна китка“ 
от гр. Балчик, с ръко-
водител Стойка Геор-
гиева, върна визитата 
на женския певчески 
състав „Севда“от с. 
Казаклия- Молдова, 
който тази година 
чества своя триде-

сетгодишен юбилей. 
Отново фолклорът на 
нашите два народа се 
оказа силен лирич-
но- музикален мотив 
за изява, изпълнен 
с проникновение и 
естествено превръ-
щайки се в откровен 
ритуал. 
Отлична организа-
ция, създадена от 
кмета на това кос-

мополитно село- г- 
н Григорий Киор, с 
6200 жители, като 
най-малките от тях 
отлично владееха 
още отсега гагаузки, 
руски и румънски 
език, учейки в три 
училища на терито-
рията на населеното 
място. 
Имат много голям 
дом на културата и 

изкуството .Сами -
ят кмет ме смая със 
своята естественост, 
със своя неприкрит 
откровен характер. 
Намери време и на-
чин да остане по- 
дълго време с наша-
та група, въпреки 
появяващите се пред 
всеки кмет селски 
проблеми. 
                 На стр. 6.  

Кметът на с.Казаклия - г-н Григорий Киор, награди със специални грамоти и подаръци представите-
лите на българската делегация от град Балчик: г-жа Иванка Бързакова /общински съветник/; г-жа 
Маруся Костова /директор на МФ “Българско наследство”Балчик/ и г-жа Стойка Георгиева /ръководи-
тел на хор “Росна китка” към Военния клуб в Балчик/.                                             Фото: Юлита ХРИСТОВА 


