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

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

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/.

10% отстъпка за всяка втора поръчка срещу издаден
талон.

Òåë. çà êî í òàêòè: 0878 568257          /4-2/

Íîâà îïòèêà â ãð.Áàë÷èê

Извършва ремонти на всички видове покриви;
Ремонт на цигли, хидроизолация и конструкция на покриви; сваляне на
стари цигли и монтиране на нови, тенекиджийски услуги, монтаж на

водосточни улуци и водосточни тръби, монтаж на гипскартон и
топлоизолация. Направа на нов покрив. За всички дейности - договор и

гаранция, с 20% отстъпка. Възстановяване на стари къщи.

Òåë: 0899 175 266       0887 716 779

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

Âúçêðåñåíèå Õðèñòîâî

Много българи и румънци отбелязаха Възкресение Христово в църквата
“Св. Георги Победоносец”.                                                    Фото: М.Костова

Ñàêðàëíà èçïîâåä íà
äîáðóäæàíñêàòà äóøåâíîñò

IX Îáùèíñêè ïðåãëåä íà
ëþáèòåëñêèòå ìóçèêàëíè ñúñòàâè

Съставите от кв. “Левски” - гр. Балчик бяха
най-многобройни и предизвикаха най-много аплодисменти. Така бих нарекъл IX

Общински преглед на
любителските музи-
кални състави, прове-
ден на 7 април 2012 г.
в балчишкото читали-
ще „В.Левски”. При
отлична организация,
създадена от Ив.Йор-

данова, секретар на
читалището, над 4 ча-
са звучаха гласовете на
изпълнителите, които
възкресиха традиции-
те на българската на-
родна песен в разли-
чните и разновидно-
сти. Защото пред пу-

бликата се изправиха
над 200 изпълнители,
включени в 25 хора,
клубове, групи, фор-
мации. Отделно
имаше 7 индивиду-
ални изпълнители,
2 дуета, 2 трио.

/Продължава на стр.2/




