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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

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

На 14 юни 2015 г. /не-
деля/ от 17.00 ч. в НЧ „Па-
исий Хилендарски 1870”
Балчик се състоя Юби-
леен концерт, под патро-
нажа на кмета на Общи-
на Балчик Николай Ан-
гелов и съпругата му д-р
Румяна Малчева Анге-
лова, по случай 20-годи-
шнината на вестник „Бал-
чишки телеграф”.

 Над 500 души станаха
съпричастни на празни-
ка като зрители или учас-
тници в поздравителния
концерт. За Балчик, Доб-
рич, Северното Черно-
морие, за България, това
бе събитие, защото вест-
никът се оказа най-стари-
ят частен седмичник след

 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

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà
 â ãðàä Áàë÷èê
 (äî êàôå “Àêðîçà”)

1990 г., оцелял в един ма-
лък град, но победил, за-
щото малка медия няма.

Има значими медии и
една от тях е вестник „Бал-
чишки телеграф”, който
получи поздравление от
много институции и
фирми в областта, над
хиляда лични поздравле-
ния по електронната по-
ща и Фейсбук.

Благодаря на всички
приятели за споделените
добри чувства, за съще-
ствуващите добри взаи-
моотношения и за пред-
стоящото сътрудничест-
во в новото десетилетие
на вестника.

С уважение: Маруся
КОСТОВА, гл.редактор

Общински пенсионерски хор, с диригент Тодор Тодоров и над 450 зрители в
залата на НЧ “П. Хилендарски - 1870” Балчик изпяха Химна на Р България, Химна на
Европа и Химна на Балчик в началото на поздравителния концерт, по случай 20-
годишнината на вестник “Балчишки телеграф”.                           Фото: М. КОСТОВА

Ïîçäðàâëåíèå
êúì âåñòíèêà

”Сред легенди, бяла пяна
и вълни, в залива на сините
простори, още свети древно-
то ти име-град на богове и
живи хора.

Древен град, с бели хъл-
мове, горди и вечни, слънце
слива морето с безкрая.

Балчик се оглежда в мла-
достта на морето – безсън-
но и вечно…

Стари къщи потапят ка-
менни шепи, сила да греб-
нат, сънища сини пак да съ-
нуват, жени хубавици и мъ-
же силни. Балчик, бяло сия-
ние, бяла истина, бели цве-
тя.

Белотата ти сгрява море-
то, сгрява въздуха, вятъра
свеж и навява любов във сър-
цето.

Ветровете, морето и въл-
ните, ехото от белите скали,
от векове не спират, ни за
миг и все повтарят тоя вик:
Бог! България! Балчик! Че-
стит празник, вестник „Бал-
чишки телеграф”!

Честит 20-годишен юби-
лей!

Бъдете здрави, силни и
смели, работете с дръзнове-
ние и творческо вдъхнове-
ние.

Желаем на вестника мно-
го светлина в бъдните дни и
вековно дълголетие.

На многая лета!
   Тодорка ХАРИЗАНОВА

Израстването на вестник „Балчишки телеграф” , чийто първи брой излиза на 24 май 1995 г. , символизира със своя
танц „България” мажоретният състав от подготвителната група на ОДЗ „Знаме на мира” Балчик, с директор Красимира
Тодорова и ръководител Мая Димова.                                                                                               Фото: М. КОСТОВА

Танцът „Хоп-Троп” на Мажоретният състав на Общински детски комплекс Балчик, с директор Тинка Сивриева и
ръководител Петър Златев, показва израстването на вестник „Балчишки телеграф” и неговото професионализиране, за
което най-голям дял имат Николай Ангелов, кмет на Общината и неговата съпруга д-р Румяна Малчева Ангелова, под
чийто патронаж бе поздравителният концерт за 20-годишния юбилей на вестника.                Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ

Танцова формация „Данс”, с художествен ръководител Евгения Добрева, поздрави постоянните сътрудници на
вестник „Балчишки телеграф”: Маруся Костова, Георги Йовчев, Милка Матеева, Мильо Йочев, Евгений Георгиев,
Ирена Илиева, Пенка Димитрова, Анчо Анчев, Иван Малев, Христо Христов /Силистра/, Павлин Павлов, Мария
Андреева, Георги Горчев, Тодорка Харизанова и Красимир Кирчев.                                                        Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ


