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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*

Красивата и лъчезарна българка като контрапункт на 
трагедията на сънародниците от Северна Добруджа 

 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

Посетете Оптика „Ювелир“ в 
град Балчик, кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)

Новата филателна мар-
ка, издадена по повод 80 
години от преселването 
на севернодобруджанци, 
беше представена на 25 
август т.г. пред гостите 
и участниците в Събора 
на преселението от г-жа 
Геновева Полименова, 
служител на „Българ-
ски пощи“Добрич. „За 
лицето на марката сме 

използвали образа на 
българката, усмихната 
и лъчезарна, на фона на 
всички трагедии по вре-
ме на преселението. Но 
и на фона на българските 
благозвучни чанове, кои-
то са символ на веселие 
и радост, на добри дни“, 
разказа тя. 
Девойката на марката е 
студентката по медицина 

във Варна – г-ца Герга-
на Манчева от Балчик, 
наследница на северо-
добруджански българи. 
Снимката е от участието 
ѝ през 2017 г.в празника 
Еньовден като танцьорка 
в Детската танцова шко-
ла към НЧ „Васил Левски 
1959” Балчик, с художе-
ствен ръководител г-жа 
Галина Гавраилова. 
„Снимката, която напра-
вих, беше групова – спо-
деля авторът ѝ г-жа Ма-
руся Костова, гл.редактор 
на в-к „Балчишки теле-
граф”. После, след малко 
работа с някои известни 
фотометоди, остана само 
образът на Гергана, кой-
то е прототип на втората 
марка, изработена в Бал-
чик. Първата марка бе 
„110 г.Мелница Балчик”, 
което подсказва исто-
рията на най-голямата 
и значима през 20 век 
мелница на Балканския 
полуостров, разрушена 
от руснаците през Първа-
та световна война. Днес 
Мелницата е превърната 
в културно-информацио-
нен център . 
И двете марки, извест-
ни вече и в чужбина,  са 

предложени на висшата 
филателна комиси, но 
още чакат одобрение за 
валидиране.
Марката с  Гергана е 
поставена на пощенска 
картичка, също издадена 
специално за случая. На 
лицевата част на тази 
картичка, на фона на 
българското знаме, стои 
името на тазгодишното 
издание на международ-
ния форум: „Събор на 
преселението – Съхра-
нена българщина“, 25-
28 август 2021 година, 
гр.Балчик, 9-12 септем-
ври 2021 година, с.Дъбо-
вик. 
Освен картичката и 
марката, г-жа Геновева 
Полименова представи 
и нов пощенски плик с 
документална снимка на 
поетесите Дора Габе и 
Елисавета Багряна като 
военни кореспонденти. 
Снимката е от 1940 год. 
и е избрана измежду 
много други от този пе-
риод на историята ни, 
защото именно в Балчик 
влизат първи военните 
кореспонденти, защото 
Балчик е първият осво-
боден град в Добруджа. 

Преброяване 2021 
Най-голямото статистическо изследване се провежда веднъж на 10 години. 

В периода от 7 септември до 17 септември всеки човек, живеещ на територията на страната, ще 
може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителната карта. 

От 18 септември до 3 октомври преброители ще посещават домовете и ще преброят само тези, кои-
то не са го направили сами през интернет. Подробна информация за това как може да се преброите 

електронно - на сайта на Община Балчик.
0700 18 708

Документалното изобра-
жение върху плика е и 
израз на признателност-
та на поколенията към 
огромната роля на Дора 
Габе при подписването 
на Крайовския договор, 
както и за приноса ѝ в 
популяризирането на 
добруджанските поети и 
писатели. 

Представителката на 
„Български пощи“ поже-
ла на добър път на новия 
плик, който ще напусне 
границите на България, 
както и на красивата бъл-
гарка от новата марка. 
Новите филателни изда-
ния можеха да бъдат за-
купени на място от всич-
ки участници и гости на 

Събора на преселението 
„Съхранена българщи-
на“. Освен тях „Българ-
ски пощи“ представиха 
и филателна изложба на 
пликове и марки от ми-
налото, като най-мно-
гобройни бяха тези от 
60-те и 70-те години на 
миналия век.

 Натали НИКОЛ


