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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

строителствoремонтпроектиране

По случай Деня на авиацията и космонавтиката членове на СОСЗР Балчик, с председа-
тел полк./з/ Иван Апостолов, поднесоха цветя и венец пред Паметника на загиналите 
летци и парашутисти от Военно летище Балчик.              Фото: майор/з/ Георги ЙОВЧЕВ

Награждаване на
 полк./з/ Петър Гочев

На 12 април 2021 г. 
от  12.00 часа на лети-
ще Балчик членове на 
СОСЗР Балчик се по-
клониха

пред Паметника на 
загиналите летци и па-
рашутисти от Военно 
летище Балчик. Подне-
соха цветя и венец. 

Полк. /з/ Иван Апос-
толов написа във ФБ: 
„Имахме честта да при-
съства и полковникът 
от запаса Петър Гочев 

- член на нашата орга-
низация, живеещ във 
Варна. Той отдаде своя-
та младост и младеж-
ки сили на бойната и 
гражданската авиация 
на България. А аз имах 
честта да прочета запо-
ведта на министъра на 
отбраната за награжда-
ването му с медал, по 
повод 90-годишния му 
юбилей и за приноса 
му за развитие на бой-
ната и гражданската 

авиация. Този исполин 
в миналото, отличник 
на випуска си, не можа 
да сдържи сълзите си. 
Нека ни бъде жив още 
много години!”

Тържествената об-
становка в Деня на 
авиацията и космона-
втиката – 12 април, се 
допълваше от провеж-
даните точно в този ден 
на летището парашут-
ни скокове и се озаря-
ваше от младежката 

усмивка на правнука на 
полк. /з/ Петър Гочев 
– Александър Данов, 
който го придружава-
ше на това вълнуващо 
честване.

Майор /з/ 
Георги ЙОВЧЕВ

„Гората на децата“

Под това мото на 7 ап-
рил 2021 г. протече зелена 
инициатива в гр. Балчик, 
организирана от ”Соник 
Старт”, с подкрепата на 
кмета на Община Балчик 
г-н Николай Ангелов. В 
нея се включиха десетки 
потребители на социал-
ни услуги, доброволци и 
деца от града.

Те засадиха 50 игло-
листни и широколистни 
дръвчета, в  близост до 
античната и среднове-
ковна  крепост  в кв. 
„Хоризонт“. Желанието 
на всички беше да спомо-
гнат и направят града още 

по-красив и зелен.
„Гората на децата“ 

е част от Национална 
кампания на „СОНИК 
СТАРТ” за ТОЛЕРАНТ-
НОСТ „АЗ СЪМ ТУК 
И МОГА ДА ТИ БЪДА 
ПРИЯТЕЛ“. Чрез нея се 
даде възможност на де-
цата да засадят и отгледат 
свое собствено дърво. Да 
обичат природата, защото 
тя е наш дом, тя е дар за 
всички нас и трябва да я 
пазим.

„СОНИК СТАРТ” из-

казва благодарност на 
децата, родителите, учи-
телите, служителите на 
БКС Балчик, Горско сто-
панство Балчик, Община 
Балчик, които се вклю-
чиха и помогнаха за осъ-
щетвяването на тази ини-
циатива. Децата получиха 
грамоти за участието си в 
мероприятието през Сед-
мицата на гората.

Десислава 
КИРИЛОВА
Ръководител 
ЦОП Балчик

За участието на децата от ЦОП Балчик и ЦНСТ Балчик бяха 
раздадени грамоти.                                      Фото: Юлита ХРИСТОВА

 Сервиз за компютри 
 „LIBRA“  

тел. 0878 463 231  
раб..време от понеделник до пе-

тък 9.00-17.00 ч. 
поч.дни: събота и неделя 

Ивайло Цветков 


