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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

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

(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
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Ñîöèàëåí ïàòðîíàæ è Âîåíåí êëóá ñà âå÷å ôàêò â Áàë÷èê

Тържество за откриване на обновената сграда на бившия гарнизонен
стол, в който ще се помещава Социалният патронаж на Балчик.

Кметът Н. Ангелов, Е. Великова, Ст. Железов, Т. Георгиев, Ст. Георгиева,
Д. Малева, Д. Митева, Ив. Иванова и  др. при откриването.

М. Ангелва (секретар на ОбА), М. Георгиева (финансов директор), Н. Иванова (управител на соц.
патронаж) и персоналът, който ще работи в Социален патронаж Балчик.           Фото: М. КОСТОВА

На 19 септември офи-
циално кметът на Бал-
чик преряза лентата и
откри дългоочакваната
сграда за Социален пат-
ронаж в Балчик. Най-ху-
бавата в България.

Малцина знаят какво
ходене по мъките бе, до-
като Военното минис-
терство и Областна уп-
рава се споразумеят с
Община Балчик и им от-

стъпят този голям имот.
Значителна бе посред-
ническата роля на Стой-
ка Георгиева, председа-
тел на Дружеството на
военноинвалидите и во-
еннопострадалите, на оз
полк.Иван Апостолов,
председател на военни-
те пенсионери и най-ве-
че на кмета Николай Ан-
гелов, който повече от
три години сърцато и ди-

пломатично се бори за
сградата на бившия
гарнизонен стол.

В реконструкцията и
обзавеждането са инве-
стирани  400 000 лв, от
които 320 000 лв. са от
правителствената инве-
стиционна програма -
заяви Димитрин Дими-
тров, директор на ТЕМ-
СЕ към ОбА Балчик.
Стотина души беше по-

канила и успя да нагос-
ти на тържеството Нели
Иванова, управител на
Домашния патронаж
Балчик.

Тя смята, че обеща-
нието на кмета капаци-
тетът на патронажа да се
увеличи до 250 места,
ще бъде изпълнено и то-
ва ще значи два пъти и
половина повече от се-
га. Ще се помисли и за

обслужване на селата,
защото и там има мно-
го хора за обгрижване.

Протойерей Георги
Петков, услужлив и ви-
наги на своя духовен
пост, направи водосвет
за здраве на всички, ко-
ито ще работят в патро-
нажа и на тези, които бя-
ха дошли да споделят ра-
достта от придобивката.

На 2 октомври, след
като дойде подходящо
обзавеждане и беше на-
правена символична
преграда със Социал-
ния патронаж, бе отк-
рит и Клубът на офице-
рите, сержантите от за-
паса, на Дружеството
на военноинвалидите и
военнопострадалите.
Тук искам  да цитирам

обръщението на Стойка
Георгиева, председател
на ДВВП от гр.Балчик:

"Г-н Ангелов, от име-
то на УС на ДВВП Бал-
чик и СВВП София, с
председател мл.л-т Пе-
тър Велчев, Ви благода-
рим лично на Вас и на
Вашия екип: М.Ангело-
ва, М.Петров, Ст.Желе-
зов, на председателя на
ОбС Балчик В.Лучия-
нов, на всички общинс-
ки съветници за подкре-
пата, която получаваме
от Общината.

Много пъти ми е за-
даван въпросът: Има ли
още военноинвалиди.
Да, има, господа.

Това са нашите сино-
ве, които постъпиха в
казармата и там остави-

ха част от себе си. Вър-
наха се без крак, други
без ръка, трети без око,
четвърти с други конту-
зии и заболявания. Това
са военноинвалидите.
Военнопострадалите са
всички съпруги на тези
военни, родителите на
тези наши синове, някои
от които пострадаха в
казармата, а други не се
върнаха въобще.

И то в мирно време.
Но за Родината.

С мястото ни, отреде-
но във Военния клуб, си
даваме сметка, че не сме
забравени от местната и
националната власт, че
имаме тяхната подкре-
па, за което им благода-
рим най-сърдечно!"

Маруся КОСТОВА

Ñàëñà êëóá
“Äåñèòà” Áàë÷èê

Сбирки: Всяка сряда от 19:30 часа
                Всяка неделя от 17:30 часа

ОЧАКВАМЕ ВИ!
Поканете и приятелите си!

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 0892 46 42 61

АРТ ФОРУМ, ФЕСТИВАЛ "БЕЗ ГРАНИЦИ"
и ДКИ "КЦ" ДВОРЕЦА"

Ви канят на:
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИЗЛОЖБА

от V ИЗДАНИЕ НА АРТ ФОРУМ "БЕЗ ГРАНИЦИ"
на 10 ОКТОМВРИ 2014 от 17:30 ч.

 в ГАЛЕРИЯ "ТИХОТО ГНЕЗДО" - ДВОРЕЦА"




