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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 Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

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

* строителствo *ремонт *проектиране*

 На празнична сесия на Общински съвет Балчик бяха наградени по предложение на Клуба 
на учителите-пенсионери, с председател г-жа Иванка Иванова: г-жа Маруся Костова /
учител по български език и литература/, г-жа Тинка Сивриева /директор на ОДК Балчик/ 
и г-жа Димка Кирчева /учител по български език и литература/. 
                                                                                                            Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ 

Бутиков магазин SHEF
Балчик, кв.”В. Левски”, ул.”Дунав” 2

До оптика „Ювелир”
Тел.0888 997 874

Предлагаме цигари, алкохолни напитки, 
фермерски и биопродукти.

Работно време: понеделник-събота 7.00-19.00 ч.
Почивен ден - неделя

Награда „Питагор” за д-р Врабевски

За втори път научноиз-
следователската компа-
ния, която имам честта 
да ръководя, спечели 
наградата за наука „Пи-
тагор“ в категория 
„Компания с най-мно-
го инвестиции в науч-
ноизследователската и 
развойна дейност“. Из-
ключително признате-
лен съм на журито, че 
ми дава възможност и 
мотивация да продължа 

в тази посока! Искам да 
благодаря най-много на 
моите колеги, които из-
несоха на раменете си 
целия този процес на 
напрекъсната инвести-
ция и реинвестиция в 
българската наука. Скъ-
пи колеги, тази награда 
е ваша! 
Искам да споделя още 
две ключови неща - 
продължаваме да връ-
щаме българите в Бъл-

гария - много от тях, 
вече завършили прес-
тижни университети, 
идват да работят в мо-
ята научноизследова-
телска структура и ме 
карат за пореден път да 
бъда горд, че съм бъл-
гарин. Нещо повече, 
инвестирайки непре-
къснато в иновативно 
мислене, стигаме и до 
някои нестандартни 
резултати. Този, с кой-

то най много се гордея, 
е, че съвсем наскоро 
започнахме да вакси-
нираме нашите братя 
и сестри от Република 
Северна Македония. В 
момента те разчитат на 
нашата подкрепа, а ние 
сме лицето на България 
пред тях! 
Благодаря за възмож-
ността всички мои ко-
леги да се гордеят с на-
шата дейност!

От дясно наляво : Християн Димитров, Валентин Андреев, Ан-
дриан Андреев / треньора/ , Марин Иванов, Иоан Василев и Георги 
Михайлов – всички са абитуриенти и лекоатлети от СКЛА „Чер-
но море 2005” Балчик. Гордост и слава за клуба и за Белия ни град 
Балчик.

На 11 май малката ученичка Теодора от втори клас на ОУ „Св.
Св.Кирил и Методий“ рецитира пред Паметника на Светите 
братя, построен в Балчик преди 3 години от скулптора Венцислав 
Марков. Фото: Кристиана ИВАНОВА 


