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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

Хотел “Елит” - Балчик Тел: 0897 001 617
набира персонал от 1 април: камериери, готвачи,

рецепционисти, масажисти, сервитьори, аниматори.

3 ìàðò
Íàöèîíàëåí ïðàçíèê íà Áúëãàðèÿ

Митко Петров - зам.- кмет, Сава Тихолов - нач. отдел протокол и връзки с
обществеността; Николай Ангелов - кмет на Община Балчик; Стелиян
Железов - зам.-кмет; Елица Кръстева - ст. спец. протокол и култура - на 3
март пред Паметника на падналите във войните     Фото: Маруся КОСТОВА

На пл."21 септември" в
Балчик в 11.00 ч. започна
общоградското честване
на националния празник
3 март и 137-ата годишни-
на от Освобождението на
България. Бе издигнат на-
ционалният флаг на
РБлгария и бяха поднесе-
ни венци и цветя  пред Па-
метника на героите, пад-
нали за Отечеството. Па-
нихида за загиналите в Ру-
ско-турската война бе от-
служена от протойерей
Георги Петков.

Във фоайето на Об-
щината гражданите мо-
гат да видят подредена-
та от ИМ Балчик  изло-
жба "Освободителната
война - 1877-1878 г.", от-
разена в творчеството
на руския художник Ва-
силий Верешчагин.

Венец от Общината поднесоха учениците Ивайло
Ми лчев и Диляна Ми лчева от Общински
ученически парламент Балчик                Фото: БТ

Îñìîìàðòåíñêè ïîçäðàâ!
"Една жена ще бъде

празник,ще бъде хляб, наде-
жда, вяра и любов, ще бъде
светлина и вечен благослов!
    Тя иде от древността, на
Яна с хубостта, с трогател-

ната вярност на Гергана.
   Жена - усмивка, радост
и сълза, жена, родена да съ-
здава и твори, в бъдещето
жадно устремена."

Мили жени, бъдете здра-

ви, щастливи и много кра-
сиви. Бъдете благословени
и с много обич обградени.
  Пенсионерск и клуб
"Здраве" поздравява вси-
чки жени от града и общи-

ната и им пожелава весело
празнично настроение.
    Честит празник!

Тодорка ХАРИЗАНОВА
Председател на куб

 "Здраве" Балчик

Тодоровденски кушии в село Соколово на 28 февруари 2015 г.                    Фото: Маруся КОСТОВА

На НШ по зимни хвърляния 28.02 - 01.03.2015 г. в Пловдив СКЛА “Черно море 2005” Балчик постигна
най-много резултати и се представи най-масово.                                                             Фото: Личен архив

Ó÷ðåäèòåëíî ñúáðàíèå íà ÏÏ "ÀÁÂ" Áàë÷èê
На 1 март 2015 г. в клу-

ба на ПП "АБВ" се про-
веде събрание. На него
присъстваха  членове на
пет клуба в Община
Балчик. Гости на съби-
тието бяха: Милко Пен-
чев - областен коорди-
натор на ПП "АБВ" До-
брич, Владимир Калчев

- председател на Нацио-
налния контролен съвет
на ПП "АБВ" Балчик и
Панайот Панайотов -
председател на ПП
"АБВ" Каварна. Учре-
дителното събрание взе
решение: избира Об-
щински съвет от 11 чле-
на; избира единодушно

за председател на ПП
"АБВ" Балчик - Велко
Георгиев Михайлов, а за
председател на контрол-
ния съвет - Антон Пет-
ров Андонов. Присъст-
ващите проявиха актив-
ност. Изказаха мнения за
политическата обстано-
вка в страната. Зададоха

много въпроси към го-
стите, на които получи-
ха изчерпателни отгово-
ри. Областният коорди-
натор Милко Пенчев из-
каза задоволство от ак-
тивността на събрание-
то и пожела бъдещи ус-
пехи на Общинската ор-
ганизация.                 БТ




