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БАЛЧИК, ГОДИНА XVIII, БРОЙ 16 (754)ЦЕНА 30 стотинки10 май - 16 май 2012 г.

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

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          /4-4/

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

/4-2/

Решението на Ми-
нистерския съвет от
6-ти юли миналата го-
дина бившето военно
летище Балчик /само-
летите-изтребители
отлетяха преди 14 го-
дини/, да се превърне
в гражданско, започва
да се изпълва със съ-
държание /за хроноло-
гията на събитията
през последните 10
месеца, четете в ми-
налия брой на „Балчи-
шки телеграф”/. Как-
во се случи в късния
следобед на 3-ти май
и какво си струва да
се запомни?

По-малко от два ме-
сеца след назначава-
нето на г-н Красимир
Костов /наш съграж-
данин, о.з. майор,
бивш началник щаб в
авиотехническата ба-
за/ за „Ръководител на
експлоатационно зве-
но-летище Балчик”,
първият междунаро-
ден полет на граждан-
ски самолет с кацане
на летището вече е
факт. Реактивен биз-
нес-самолет “Бийч-
джет-400” с чешка
регистрация OK-
RHM, в 19,07ч. на 3-
ти май докосна балчи-
шката писта с пътни-
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ци на борда. Обратни-
ят полет до чешката
столица Прага бе осъ-
ществен на 7-ми май,
понеделник, от екипаж
с командир Владислав
Прокоп. Един от шес-
тимата чешки голфъ-
ри, пристигнали в
„Трейшънс клифс” е
начело в провелия се
голф турнир.

Да припомним, че в
началото на месец ок-
томври миналата годи-
на военно летище Бал-
чик отпразнува своята
70-годишнина. Две се-
дмици преди празника
обаче /присъстваха
стотици ветерани от
Балчик и страната/, во-
енната страница от ис-
торията на летището
се затвори...по-голяма-
та част от инфрастру-
ктурата, включително

пистата и повече от
сто сгради, вече е со-
бственост на Минис-
терството на транспор-
та, информационните
технологии и съобще-
нията. Предвижда се в
бъдеще летището да
се използва съвместно
за граждански и воен-
ни цели. Без излишен
оптимизъм, обаче!
Към момента все още
няма яснота как това
ще се осъществи на
практика. И много ура-

внения с по няколко не-
известни предстои да
се решават от отори-
зираните държавни ин-
ституции-все пак, жи-
веем в България! Как-
во, кога и как ще се слу-
чват нещата след осъ-
ществения на 3-ти май
първи полет-бъдещето
ще покаже. Новата
страница от историята
на балчишкото летище
е отворена-животът
продължава!

/Б.Т./

Приземяващият се чешки първи цивилен самолет на летище Балчик. Слизат първите 6 пасажери за голф турнир край Балчик

Първите посрещачи са хора от летището: Красимир Костов, Йордан
Иванов, Александър Йовчев и Антон Минков.




