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БАЛЧИК, ГОДИНА XXI, БРОЙ 38 (904)

В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 50 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

12 - 18 ноември 2015 г.

Бензиностанции

ЛАФИ

 строителствo ремонт проектиране 

жк. Балик
0895 65 30 12
Тел:052/ 46 00 66 Крайпътен комплекс 0896 82 05 12
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

Âåòåðàíêèòå - ãèìíàñòè÷êè îò êëóá “Çäðàâåö”
Áàë÷èê â çàëà “Àðåíà Àðìååö” Ñîôèÿ
В една от залите на

„Арена Армеец” /много
популярна напоследък
по неприятен повод/ на
3 ноември 2015 г. се
проведе традиционен
спортен празник – гала
спектакълът на групите
за гимнастика от
федерацията „Спорт за
всички”. И тази година
на това утвърдено вече
спортно събитие бяха
поканени за участие най
– добрите, най –
и з я в е н и т е
гимнастически отбори
от страната, участвали в
зоналните
и
републикански
първенства. Между тях /
макар по извинителни
причини без участие в
р е п убл и ка н с кото
първенство във Варна

през м. октомври/ беше
поканен да покаже
своето съчетание и
балчишкият отбор
„Здравец”
с
м е т о д и ч е с к и
ръководител Дима
Малева и председател
Руска Георгиева.
Спортният празник,
който се организира за
11 път под егидата на
Министерството за
младежта и спорта беше
тържествено открит с
изпълнението
на
българския
и
европейски химн, с
минута мълчание по
повод на неочакваната
кончина на председателя
на федерацията П.
Бончев. Последваха
приветствените речи
към участниците от

ÎÓ “Àíòèì I” Áàë÷èê
Обществена поръчка

Предмет на поръчката:
„Доставка, инсталиране, конфигуриране, пускане в действие и гаранционно
обслужване на 28 терминални работни
места”за видеоинтензивни приложения” с 2 сървъра за изграждане на два
компютърни кабинета за нуждите на
ОУ "Антим І" гр. Балчик по Националната програма "ИКТ в училище”
Краен срок за получаване на оферти:
до 16:00 часа на 20.11.2015 г.
Офертите се подават лично
9600, гр. Балчик, ул.”Дунав” № 16,
ОУ „Антим І” – гр. Балчик
Лице за приемане на оферти:
Милена Ралева – ЗАТС ОУ „Антим
І” тел. 0579/ 7-22-56.
Настоящата публична покана е
публикувана под номер 9047487 сайта
на АОП. Отговорни лица за подаване
на информация по чл. 22б, ал. 2 от
ЗОП: Милена Ралева,
телефон 0579/74507

официалните лица –
кметове на софийски
раойони, представители
и
експерти
от
федерацията „Спорт за
всички”, редактори
вестници. Десислава
Илиева от „Спорт за
всички”
поздрави
гимнастиците за тяхното
„лъчезарно и чаровно
присъствие в залата” и
поднесе специален
плакет
на
председателката Нели
Ковачева.
Бяха
прочетени
и
с п е ц и а л н и т е
поздравителни адреси от
министър
Петър
Москов, от столична
община и лично от
Йорданка Фандъкова с
много пожелания за
здраве и нови спортни
успехи.

След официалната
част
започнаха
изпълненията
на
поканените отбори по
реда на изтегления
жребий, който отреди на
балчиклийки пети по
ред. Първи бяха

отборите на Варна,
Русе,
Шумен,
последваха ги Свищов,
Велинград, Дупница,
Самоков, Казанлък,
Враца, София.
Продължава на
стр. 5

Клуб “Здравец”, фото: Ани ПЪРВАНОВА

ÌÀÐÈÀÍ ÁÀ×ÅÂ È
ÁÓÐÃÀÑÊÀÒÀ ÎÏÅÐÀ
ÏÐÅÄÑÒÀÂßÒ
“ËÅËßÒÀ ÍÀ ×ÀÐËÈ”
12 ноември, 18:00 часа,
читалище „Паисий Хилендарски” – Балчик
Мюзикъл от Оскар Фелцман
Действащи лица и изпълнители:
Френкърт Беберлей (Бебз) – Мариан Бачев – гост,
Джек Чесни – Бранимир Недков,
Чарли Уейкъм – Йордан Христозов,
Енни – Весвела Апостолова,
Кети Ведън – Шмилена Султанова,
доня Лусия – Магдалена Георгиева,
Елла Дели – Дарина Запрянова,
Стивънс Спетли – Петър Тихолов,
сър Франсис Чесни – Веселин Спасов,
Брясет – Мирослав Димитров
Диригент Красимир Къшев
Режисьор Николай Априлов
Сценография Димо Костадино
Художник на костюмите Лили Костадинова
Пластика Галина Калчева
Концертмайстор Йордан Ковачев

