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БАЛЧИК, ГОДИНА XVII, БРОЙ 28 (721)

В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 30 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

21 юли - 27 юли 2011 г.

Бензиностанции

ЛАФИ

 строителствo ремонт проектиране 

жк. Балик
0895 65 30 12
Крайпътен
комплекс
0896 82 05 12
Тел:052/ 46 00 66
Хотел-Ресторант-Спа Център Промишлена зона 0896 82 05 17

0579/7 22 26 stroiperfekt@mail.bg
0888 205 678 www.stroiperfekt.com

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

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК, пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49 E-mail:vestnikat@abv.bg
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На 19 юли 2011 г. се проведе пресконференция за граждани и журналисти по повод изпълнения
проект за укрепване на свлачище “Сборно място” (вертикални шахти 5 и 6 и предстоящия проект за
рехабилитация и благоустрояване на улиците “Христо Ботев”, “Дунав”., “Иван Вазов”, “Д.р Златко
Петков”, “Г. Бенковски”, два паркинга и един парк за отдих. Подробности четете на страница 3 и 4.
На снимката:
Инж. Железов, инж. Николов, Кр. Русев и Д. Димитров представят проектите на Общината.
Фото М. КОСТОВА

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич
Извършва хидроизолация на покриви по всички технологии, ремонт на покриви, монтаж на
конструкции, монтаж на улуци, водосточни тръби, монтаж на ламарина, битумни керемиди,
ондолин, монтаж на гипс картон, на теракот и фаянс;довършителни работи
За всички дейности отстъпка от 10 %,
Тел:0899 175 266
с договор и гаранция
0887 716 779
/4-2/

Склад

Магазин

Тел: 7 22 89
GSM: 0878 578 995

Тел: 7 22 88
GSM: 0878 408 005

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.
Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

На 18 юли в деня на 174 - годишнината от рождението на великия българин,
Апостола на свободата Васил Левски, читатели и служители от народно
читалище „Васил Левски -1959” си спомниха за него и поднесоха цветя на
паметника му.
Фото: Галина ДИМОВА

ÍÎÂÎ! ÍÎÂÎ! ÍÎÂÎ!
Ïîñåòåòå íîâîòêðèòàòà

îïòèêà â ãð.Áàë÷èê
кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие
на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.
В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.
Тел. за контакти: 0878 568257
/4-1/

