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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

Международен 
форум за 
история, 

литература 
и фолклор 

тел. +359 899 655 249

Lucky’s 
кетъринг

Закусвалня “Хапката”
поръчки на тел. 0896 602632

0579/7 22 26
www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*
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 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)

Съдийската колегия на 
Висшия съдебен съвет 
започва поредица от об-
ществени обсъждания с 
участието на местната, 
изпълнителната, зако-
нодателната и съдеб-

Страната вече се нарича Türkiye в залите на Организацията на обединените 
нации (ООН), която се съгласи да признае промяната след искане на турско-
то правителство. Кампанията за ребрандиране на името на Турция започна 
през декември 2021 г.
„Процесът, който започнахме под ръководството на нашия президент 
Реджеп Таип Ердоган, предстои да бъде финализиран“, е написал министърът 
на външните работи на Турция Мевлют Чавушоглу в Twitter.

ната власт, граждани, 
НПО и бизнеса по повод 
откритите процедури за 
оптимизиране структу-
рата и организацията на 
дейността на районни 
съдилища в съдебните 

райони на окръжните 
съдилища в Добрич, 
Ямбол, Хасково, Стара 
Загора и Габрово.
Първото обсъждане, по 
процедурата за обеди-
няване на районните 

съдилища в Каварна и 
Балчик, ще се проведе 
на 8 юни 2022 г. (сряда), 
от 14:00 часа, в залата 
на НЧ „Паисий Хилен-
дарски - 1870“ в гр. Бал-
чик.

От 4-6 юни бе честван 
еврейският празник Ша-
вуот. В навечерието на 
празника се чете пода-
рената на евреите книга 
Тора, в коята са събрани 
знания за бита на хората. 
Дават се на учениците и 
студентите атестати за 

успеха им, защото Шаву-
от е Празник на знанието. 
На трапезата се слагат 
млечни и тестени храни, 
плодове като смокини, 
грозде и др, каквито има. 
Голям Християнски праз-
ник е ПЕТДЕСЕТНИЦА 
/8Неделя след Пасха/ и 

се чества тази година на 
12 юни.
На 13 юни е Свети Дух.
Първата неделя /19 юни/ 
след Петдесетница е 
Празник на всички све-
тии.
На 19 юни започват 
Петровите Заговезни.

Ще се обединят ли 
съдилищата в Балчик и Каварна?

На 04-05.06.2022г. в 
гр.София се проведе 
Национален шампио-
нат за юноши и девой-
ки под 18 год. Осем 
балчишки атлети се 
завърнаха с четири ме-
дала/ два златни и два 
сребърни/. Отново зла-

тото в хвърлянето на 
чук и при момчетата, и 
при момичетата беше 
за Балчик. 
Ето и класирането на 
атлетите:
Преслав Вълев –  в 
хвърлянето на чук,  в 
тласкането на гюле;

Николета Стойкова -  в 
хвърлянето на чук, де-
вето място в мятане на 
диск;
Димо Андреев - в 
хвърлянето на чук;
Николай Марков – 
шесто място в хвърля-
не на чук,

Венцислав Иванов – 
седмо място в хвърля-
не на чук, двадесет и 
четвърто място в хвър-
ляне на копиец
Ивайло Илиев – осмо 
място в хвърляне на 
чук, 
Християн Спасов – де-
вето място в хвърляне 
на чук, осемнадесе-
то място в мятане на 
диск;
Тимур Лаукс – десе-
то място в хвърляне 
на копие, единадесето 
място в хвърляне на 
чук;
Браво на всички състе-
затели и треньори, за 
пореден път се пред-
ставихте отлично. 

Успех в следващите 
предизвикателства!

Празнично християнско

Турция официално смени името си - 
„Turkey“ вече е „Türkiye“ 


