
ЛАФИ

БАЛЧИК, ГОДИНА XVIII, БРОЙ 21 (759)ЦЕНА 30 стотинки21 юни - 27 юни 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

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

/4-4/

Ôåñòèâàë “Ñëúí÷åâà Áúëãàðèÿ” - â Áàë÷èê

Лауреати на Втория  фестивал “Слънчева България” - в Балчик -
ФСГ “Васил Левски” - Добрич, с ръководител Коста Георгиев и ТА

“Балик” - Балчик, с р-л Галя Гавраилова

От 16 до 19 юни 2012
г. в красивия ни край-
морски град Балчик,
предпочетен за поре-
ден път от ентусиазира-
ни организатори, се
проведе Вторият меж-
дународен музикално-
танцов фестивал „Слън-
чева България”, в кой-
то участваха над 50 ко-
лективи от Украйна и
България.

Áëàãîäàðíîñò
По случай 24 май, най-светлия български празник, който винаги ни въл-

нува, искам да поздравя всички, които успешно работят, за да превърнат
града ни в културно средище от европейски тип. В това отношение голяма
заслуга има кметът Николай Ангелов, който одобрява проектите за култур-
ното развитие на града. Поздравявам и всички останали дейци на култура-
та, които с плам и обич я създават и радват сърцата на балчиклии. Искам да
благодаря и на редакцията на  в.”Балчишки телеграф”, където от 1995 г.
имам трибуна на страниците на вестника, за да споделям мнение по значи-
ми за обществото въпроси.

Благодаря и на председателя на ОбС Виктор Лучиянов, който ме подкрепи
в решаването на важен за мен проблем и който е администратор от нов
тип.

Поздравявам бившите си колеги и ученици, като им пожелавам здраве и
професионални успехи.

Ирена ИЛИЕВА

Общуването между
деца, младежи и всички
млади по дух изпълните-
ли се превърна в праз-
ник на музиката и тан-
ца, красотата и естети-
ката, дружбата и творче-
ските контакти. Очаро-
ванието на Белия град,
морския полъх, слънце-
то на нашата страна, до-
косването до разнооб-
разни национални кул-

тури и фолклор обога-
тиха духовно и укрепи-
ха физически участни-
ците в този празник на
младостта и съвършен-
ството.

Международният фе-
стивал – конкурс „Слън-
чева България” се про-
вежда с цел търсене и
развитие на творчески-
те способности в талан-
тливи изпълнители. В

продължение на 4 дни се
демонстрира многооб-
разието на национални-
те български и украинс-
ки танци. Създадоха се
нови приятелства, укре-
пиха се дружеските вза-
имоотношения между
различни народности.

Фестивалът популя-
ризира България и на-
шия град Балчик като
дестинация за фестива-
лен туризъм.

На откриването и зак-
риването на фестивала
присъстваха Виктор Лу-
чиянов /председател на
ОбС Балчик/ и Мария-
на Ангелова /секретар
на ОбА Балчик/.

/Продължава на стр.2/
Вокално-хореографски ансамбъл “Веселые черевички”
от град Лвов, Украйна                                 Фото: М. Костова




