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БАЛЧИК, ГОДИНА XVIII, БРОЙ 27 (765)

В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 30 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

2 август - 8 август 2012 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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Гражданите на Балчик проявяват коректност и търпимост заради летния сезон, но ако въпросът със
стопанисването на Двореца не получи своето логично решение, от есента отново ще протестират.
Това каза в предаването на Радио Варна “Позиция”
кметът на белия град Николай Ангелов. Община Балчик и преди се е грижила за комплекса и си е вършила добре работата, не виждам смисъл хора от
500 км разстояние да определят политиката на Двореца- допълни още Ангелов.
Радио “Варна”
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Крайбрежните морски
води са изследвани по 31
показатели.
Няма установено замърсяване на морските води
след наводненията в Русия
от 7 юли тази година. Това
показаха резултатите от 7дневно изследване в периода 20-26 юли т.г. на качеството на крайбрежните води в най-северната точка на
нашето Черноморие - срещу
с.Крапец, община Шабла.

На 10 и 11 юли 2012 г.Басейнова дирекция за Черноморски район възложи
пробонабиране с цел установяване на фоновите
стойности на морските води. Получените резултати
бяха съпоставени с тези от
наблюденията, извършени в
периода 20-26 юли, като анализът на пробите не доказа
замърсяване на водата.
Крайбрежните морски
води са изследвани по 31 по-

казатели, определящи замърсяване с торове, пестициди и химически препарати от битов характер: азот и
фосфор, органохлорни пестициди, нефтопродукти,
летливи органични съединения, тежки метали и шест елемента определящи фоновите стойности на радиоактивност за морската вода.
Пресцентър на
Басейнова дирекция за
Черноморски район

Никола страда от тежко бъбречно заболяване и
са му нужни сериозни средства, за да пребори
болестта. Вярваме и знаем, че той ще успее с ваша помощ. Всяка сума, била тя и символична, е
от значение и може да помогне. Благодарим на
всички , които ни помагат !!! Нека докажем, че
заедно сме по-силни !!!!!
Никола Диков Симеонов : SOCIETE
GENERALE EXPRESSBANK : BIC TTBBBG22
IBAN BG12 TTBB 9400 5525 9223 60

Третият фестивал на класическата музика “Balchik Classic Days” започна с изпълнения на Класик
ФМ оркестър, с дирегент: Григор Паликаров и солист: Робърт Ноч
Тайната на музиката дестранни музиканти в артисти, които предве- стници „Балчик” и „Балчие, че започва там, къде- Третия музикален фести- щават високия интерес шки телеграф”.
На 28 юли от 19.30
то думите свършват. вал “Balchik Classic Days”. на публиката. Сред осчаса
в открита сцена
новните
спонсори
са
В
тазгодишното
издаМузика, която не сре“Мистра
л” стотици
Община
Балчик,
Албение
липсват
главните
щаме всеки ден, музиграждани
и туристи се
на
АД,
домакините
от
организатори
от
предка, която окрилява със
събраха,
за
да се насхотел
“Мистрал”
и
х-л
ходните
години
невесвоята възвишеност. За
ладят
на
първите
акор“Марина
Сити”,
авиороятните
майстори
на
трета поредна година
ди
на
фестивала.
За
вофирмата
“България
Ер”,
цигулката
Веско
Ешкебалчиклии имат възмодещ
тази
година
бе
избизвестните
медии
като
нази
и
Мартин
Пантележността да се насладят
на невероятните изпъл- ев. За сметка на това БНР, Радио “Варна”, Радио рана актрисата Биляна
нения на наши и чуж- през 7-те дни на фести- “Добруджа” и медийната Петринска.
/Продължава на стр.2/
вала гостуват известни подкрепа на местните ве-
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Склад
Тел: 7 22 89
GSM: 0878 578 995

Фирма “Хаджиев” гр. Добрич
Òåë: 0899 175 266

0887 716 779

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.

/4-4/

Магазин
Тел: 7 22 88
GSM: 0878 408 005

Ние сме в крак с всички новости и последни тенденции,
можем да намерим решение за всеки проблем и имаме
избор за всеки вкус.
Посетете нашия магазин и склад, за да се уверите в
любезното и бързо обслужване, разнообразния асортимент
и ниски цени на строителни продукти и дървен материал.
ПАЗАРУВАНЕТО ПРИ НАС Е ИСТИНСКО
УДОВОЛСТВИЕ
ЗАПОВЯДАЙТЕ, ЩЕ ОСТАНЕТЕ ДОВОЛНИ!

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

