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90-годишната юбилярка е точно в средата на своите гости

Работа и пак работа!

Такава е рецептата за 
дълъг живот на един от 
най-възрастните хора в 
с.Гурково – Добринка 
Върбева Иванова, която 
днес отпразнува 90-годи-
шен юбилей!
Сините ѝ очи са ясни и 
усмихнати, краката още я 
слушат, макар от време на 
време да наболяват, умът 
ѝ е бистър и сече безпо-
грешно. Когато я гледа 

човек, наум му идва, че 
старост-нерадост не е не-
пременно вярно и мисле-
но си пожелава да е като 
нея!
Баба Добринка живее в 
Гурково от шест годи-
ни, а иначе е родом от 
с.Калугерица, което вече 
е квартал на гр.Каспичан.
Останала е сираче на 7 
години, когато изгубва 
майка си и е отгледана от 

сваковци и лели.
Омъжили са я на 18-го-
дишна възраст и има син 
и дъщеря, внуци, пра-
внуци и е доживяла дори 
една праправнучка.
Дъщеря ѝ Иванка Хри-
стова, която освен дъл-
гогодишен и сърцат 
самодеец на Читалище 
„Свобода-1897“, е и май-
стор сладкар и везбар, 
беше автор на чудната до-

машна торта за юбиляр-
ката и партито-изненада 
за 90-тата годишнина.
Дай боже всекиму добри 
деца и добри старини!
Да е жива и здрава поже-
лаваме искрено от Чита-
лище „Свобода-1897“ в 
с.Гурково!

Наталия Георгиева,
Председатeл 

НЧ”Свобода-1897”
мобилен: 0885 34 13 80

Албена – Европейски център на спорта тенис на маса

На 20 юли,европейският 
курорт на спорта „ Ал-
бена” стана и европей-
ски център на спорта 
тенис на маса . Състе-
затели и гости от над 20 
държави  взеха  участие 
в традиционния вече 
24-и Международен 
фестивал по тенис на 
маса, който се провеж-
да в кокетната спорт-
на зала“Албена“ до 31 
юли.

В програмата на Фес-
тивала са включени 
открити индивидуални 
турнири за мъже, жени 
и  ветерани в 5 възрас-
тови категории- от 30 до 
39,от 40 до 49,от 50 до 
59,от 60 до 69 и над 70 
години, които приклю-
чиха с финалните сре-
щи на 24 юли,неделя.
След завършването на 
финалите от 18 ч. за-
почва Международен 

тренировъчен лагер, 
който  ще продължи до 
28 юли, когато от 14.00 
часа ще започне 15-то 
издание на Междуна-
родния младежки фес-
тивал за деца,кадети и 
юноши.
Както винаги домаки-
ните от ваканционно 
селище Албена са оси-
гурили прекрасни усло-
вия за игра,тренировки, 
почивка и забавления на 

гостите на Фестивала,а 
организаторите от спор-
тен клуб“Дама купа“-
отлични условия за със-
тезанията и безплатен 
вход в игралната зала 
за всички любители на 
спорта с малката топка.
На снимката:спортна 
зала „Албена“ в очаква-
не на спортните емоции 
на стотиците участници

Стефан ГЕОРГИЕВ

Клуб“Св. Марина“, гр. Балчик, взе участие в 15 ЮБИЛЕЕН Републи-
кански Фестивал на хора с увреждания, гр. Перник 2022г.Спечелихме 2 
златни медала-за Фолклор и Приложно изкуство!

Деспина МАРИНОВА, Председател на ОО на СИБ Балчик

СЪОБЩЕНИЕ

Национална служба за съвети в земеделието / НССЗ /, чрез Територи-
алният си областен офис / TOO / Добрич, планира да проведе изнесени 
приемни в сградите на кметства от общ.. Балчик, съгласно приложеният 

график. Земеделските стопани ще бъдат консултирани на място, респективно ще 
получат навременна и точна информация за възможностите, които предлага Про-
грамата за развитие на селските райони. Дейността е изцяло насочена към младите 
земеделски стопани, на които ще изготвим безплатно проектно предложение при 
предстоящия прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ НА 
ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБЛАСТЕН ОФИС НА НССЗ - ГР.ДОБРИЧ 

ПЕРИОД:   01 юли 2022 г. - 30 септември 2022 г.

ДАТА ОБЩ. НАС. 
МЯСТО

ТОЧНО 
МЯСТО НА 

ПРО-

ВЕЖДАНЕ

ВРЕМЕ-

ТРАЕНЕ

от...... ч. 

до ......... 
ч.

ТЕЛЕФОН 
ЗА ВРЪЗКА

19.08.2022 Балчик Кранево Кметство
от 10,00 

ч. до 12,00 
ч. 0885848182

19.08.2022 Балчик . 
Оброчище Кметство

от 13,00 
ч. до 15,00 

ч.
0885848182

* Забележка: При наличие на посетители в приемната, времето ще бъде удължа-
вано до пълно обслужване на присъстващите.

Лятната подготовка на състезателния отбор продължава 
усилено. Следващите състезания на децата са Държавните 
им първенства. Стискайте палци и им пожелайте успех.

ИЗПОВЕД
                               
Завърнах се. 
Пристъпвам в теб безмълвна.
Безбрежен храм, съзвезден купол бял.
Вода свещено- синя, огледална.
И вятърът, косите ми развял,
разказва приказка,
далечна и магична...
По пръстите ми- пясък и море...
В брега -вдълбани стъпки, песен вечна
на гларуси. А слънцето плете
и все преплита златни плитки
над белите скалисти рамене.
Завърнах се. И тук, на колене,
се моля пред вълните тюркоазени,
пред твърдата напукана земя,
поела вечен сън на свидни мои...
да ми простят, че тук, при тях не бях...


