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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

строите лствoремонтпроектиране

ÓÑ íà êîîïåðàöèÿ
“×åðíî ìîðå - Áàë÷èê”

свиква Общо годишно отчетно - изборно събрание на 26.04.2014 г. /събота/
от 8:00 часа в залата на читалище “Паисий Хилендарски - 1870”, град Балчик
при следния                             ДНЕВЕН РЕД:

1.Освобождаване на член-кооператори, приемане на член-кооператори.
2. Отчет на УС.
3. Отчет на КС.
4. Одиторски доклад.
5. Приемане на разчет за стопанската 2013/2014 г. и избор на одитор.
6. Избор на Председате л на кооперацията и членове на УС и КС
Съгласно Закона за кооперациите (чл.17, ал.2), ако не  се  явят необходими-

ят брой членове, събранието ще се проведе в същия ден (26 април 2014 г.), на
същото място (залата на читалище “Паисий Хилендарски - 1870”) от 9:00
часа, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Íîìèíàöèè çà “Îáùåñòâåíèê íà ãîäèíàòà 2013 ã.”

Юбилейна снимка на новоудостоените общественици с кмета на Общината Николай Ангелов и главния редактор на в-к „Балчишки телеграф“ Маруся Костова: д-р Пламен
Димитров, д-р Румяна Малчева, Мария Горчева, Росица Шалтева, Мария Върбанова, Енчо Димитров, Светлана Атанасова, Боряна Божидарова.                    Фото: Юлита ХРИСТОВА

За пети пореден път
Община Балчик, Об-
щински съвет Балчик и
редакцията на вестник
"Балчишки телеграф"
организираха тържест-
вено събрание на обще-
ствениците в Община
Балчик, работили през
изминалата година с ен-
тусиазъм за своя град и
за  своята община, без
да търсят  признание
или награда. Номина-
циите за "Общественик
на годината" 2013 нап-
равиха своя прощапул-
ник на Игнажден през
2009 година. Хубави хо-
ра бяха посрещнати в
ресторант "Елсимпати-
ко" и най изявените 30
бяха наградени. Поклон
пред паметта на общес-

твениците Атанас Васи-
лев от Балчик и Йордан
Колев от с. Сенокос, ко-
ито вече не са сред нас.
В слънчевия 29 януари
2011 г. бяха номинира-
ни обществениците на
2010 г. ,18 на брой: Ва-
лентина Георгиева, То-
дорка Харизанова, Дим-
ка Малева, Тинка Сив-
риева и Цонка Сивкова
бяха номинирани за вто-
ри път. На 24 февруари

2012 год. бяха номини-
рани и наградени 9 ду-
ши, сред които Христи-
на Сивкова за втори път.
На 9 март 2013 г., пред
събрания политически,
медиен и интелектуален
елит на общината бяха
номинирани 9 общест-
веници: за трети път бе
номинирана Димка Ма-
лева; д- р Диана Малче-
ва - лице на гр. Балчик
през 2012 г.; Евгения Ки-

рилова, по случай 40 г.
от рождението на ТФ
"Данс"; Ангел Събев -
председател на ОбС на
пенсионерите; Веска
Близнакова - дългогоди-
шен самодеец хорист;
Георги Андонов - дъл-
гогодишен общински
съветник, председател
на пенсионерски клуб
"Младост"; д-р Иво
Войчев - признат дире-
ктор на МБАЛ Балчик;

Петко Петков - дългого-
дишен хорист и секре-
тар на читалище "П. Хи-
лендарски"; 80-годиш-
ният Мирко Мирков -
дългогодишен предсе-
дател на Морски клуб
Балчик. Номинациите
за "Общественик на го-

дината 2013 г.": Мария
Андреева Горчева - ак-
тивен сътрудник на на-
шия вестник "Б.Т" от не-
говото създаване на 24
май 1995 г.,чийто 20 - го-
дишен юбилей предс-
тои. Написала е много
статии на културни те-

ми. Дългогодишен пре-
подавател по бълг. език
и литература в ОСУ "Й.
Йовков" Тузлата.

Енчо Димитров - творче-
ството му е отразявано на
страниците на нашия вест-
ник , още когато през 1996 г.

/продължава на стр.6/

(до кафе “Акроза”)
където ще намерите богато разнообразие

на диопрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени.
Всеки вторник се извършват безплатни прегледи

от очен лекар  специалист - офталмолог.
Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при
втора поръчка или покупка.          Тел: 0878 568 257

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â ãðàä Áàë÷èê




