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Ние ще Ви го доставим и монтираме, Вие
ще си спестите глобите от КАТ за невключени

дневни светлини.
Тел.0897 94 03 98; 0899 300 484;

0877 407 352

Електронно реле“Дневни светлини”

IN MEMORIAM

Купувам
*Апартамент в Балчик.

Тел: 0895638778 /5-4/
*Фирма изкупува неогра-

ничено количество земеделс-
ка земя в общини: Балчик, Ка-
варна, Шабла и Г. Тошево. Тел:
0887 52 17 83, 0579 7 70 11 /
45-16/

Продавам
*Продавам апартамент

Тел: 0899141178 /2-1/
*Продавам двуетажна вила

във в.з. "Кулака", 140 кв.м. с
двор 600 кв.м. на цена 65 000
евро. Тел:0877100294 /2-2/

*Продавам мотопед Мар-
ка: Лифан, производство:
Тайван, 49 куб. см, първа ре-
гистрация -  10.06.2008 г.
Цена -  по договаряне.
Тел.: 0899 233 248

*Продавам 500 кв.м. двор-
но място в регулация на ул.
"Ком", кв."Левски", Балчик.
Цена по догова-ряне. Тел:
0898 34 33 44 /4-2/

*Продавам изгодно парцел
640 кв.м в регулация, на ул.
"Ст. планина" до пожарната и
летище Балчик с лице на ас-
фалтов път. Тел: 0889 614
762 /20-4/

*Продавам 4 ст. ап. в Ба-
лик, бл.3ет.2 Тел: 0886081432
/3-2/

Разни
*Давам под наем обзаведен

двустаен апартамент.Тел:
0899695680; 0889246282 /2-1/

*Вила “Детелина”, вз.
“Кулака” дава под наем за
летния сезон 2 етажа, 2

спални, 1 апартамент, кухня,
тоалетна, баня, барбекю.
Подходяща за 8 души + 4 деца.
120 лв. на ден.
Тел: 0889387716; e-mail:
simeongv@abv.bg /4-1/

*Фирма търси охранители
до 55 г. с шофьорска книжка
и собствен автомобил. Тел:
0886434741 /2-2/

*Давам апартамент под на-
ем в центъра за летния сезон.
Тел: 0885569675 /2-2/

*Сондажи за вода, изливн пи-
лоти и инженерно-геоложки
проучвания. Тел: 0878 901 155
/20-18/

*Продавам стари цигли, 300
бр. по 0,50 лв. Тел: 0886316264
/10-2/

*Ремонт на вили Тел:
0895037550  /30-24/

20 ãîäèíè â-ê "Áàë÷èøêè òåëåãðàô"

Ивона Найденова - манекен на вестника,
израстнала заедно с него, вече абитуриентка.

Маруся Костова ще разреже тортата, по случай
15-годишнината на весника          Фото: Н. Рогова

На 24 май 1994 г. в пра-
зничния площад на гра-
да хората носеха в ръце
нов вестник, раздаван
безплатно. Това бе пър-
ви брой на първи частен
вестник "Морски телег-
раф" със собственик и
главен редактор Маруся
Костова, учител по бълг.

език и литература.
И върви вестникът,

преименуван на "Бал-
чишки телеграф" вече
20 години, всяка седми-
ца. Излизат повече от
830 броя. Първите годи-
ни тиражът е 1 000 броя,
в специални случаи са 2
000 и 3 000 броя, а спе-

циалният туристически
цветен брой е в огромен
тираж от 10 000 броя. В
него на 8 цветни страни-
ци, на 4 езика е дадена
информация за град
Балчик, за историята и
настоящето му.

В годините излизат по-
вече от 10 специални
броя, посветени на : 70
години от възвръщане-
то на Южна Добруджа;
Епопеята на Първата
световна война; Отразя-
ването на Крайовската
спогодба от всички бъл-
гарски вестници - 1940
година; Околосветското
пътешествие на кораб
"Балчик" през 2005 годи-
на; 95 години на хор
"Черноморски звуци";
50 години на читалищe
"Васил Левски"Балчик.
Специални броеве отра-
зяват фестивалите "Мо-
ре от ритми", на хората
от Третата възраст. Спе-
циални броеве за юби-
лейните випуски на бал-
чишката гимназия се
раздават безплатно на
ученици и гости. Вест-
никът дава трибуна на
пенсионерските клубо-

ве, най-често на клуб
"Хинап" в притурката
"Вестоносец"; както и
на исторически и крае-
ведски проучвания.

Инициатива на в-к
"Балчишки телеграф",
съвместно с щедрата
помощ на Общ.съвет
Балчик и лично на кме-
та Николай Ангелов е
събитието  "Обществе-
ник на годината", което
номинира за 5 години
повече от 60 активисти.
За 15- годишнината на
вестника Маруся Косто-
ва, главен редактор, по-
лучи специалния плакет
на общината лично от
кмета Николай Ангелов.

С какво в-к "Балчиш-
ки телеграф" спечели
уважението и признани-
ето на балчишките гра-
ждани и на ръководство-
то на града? С това, че
отразява: -социалните
измерения , лутанията в
политическия живот на
страната, резонирали в
Балчик, в условията на
гласност и полагане ос-
новите на демократич-
ните процеси; -емоцио-
налните вълни в живота

на града; -търсенията и
постиженията в култур-
ния и спортния живот
на града; - стремежът да
показва трайни творче-
ски и човешки истини;
- бори се за запазване на
духовната същност на
обществото в тези теж-
ки времена; -показва
без страх образа на гра-
да - без грим, без луст-
ро, непредставително-
стта на събитията, бъл-
гарската реалност отвън
и отвътре, най-вече те-
риторията на обикнове-
ния човек; -изрази  чув-
ствителността към зао-
бикалящия ни свят; -
вдъхва позитивизъм.

Вестникът е трибуна
на Общината, защото се
твори с трепет и усилия,
с добронамерена цел и
всеотдайност на пише-
щите в него. Той не
приспива обществото, а
го кара да мисли, да наб-
людава и да вижда, да от-
крива и се удивлява, но и
да си задава въпроси.

Вестникът се вдъхно-
вява от историята - дре-
вна и средновековна, от
настоящето - драматич-

но и вълнуващо, от съв-
ремието на своите гра-
ждани - малки, млади и
възрастни; от делата и
успехите им; от онази
самобитност и уникал-
ност, която се нарича
Балчик - градът с белите
хълмове, отразени в си-
невата на морето.

Вестник "Балчишки
телеграф", роден  от

обичта и отговорността
към любимия град, на-
вършва на 24 май 20 го-
дини и уверено гледа в
зрялото бъдеще, където
ще го има, благодарение
на  вс ич ки  авт ор и ,
споделящи идеите си
в него. Честит праз-
ник и честит юбилей,
Телеграфи!

Мария АНДРЕЕВА

Призвание - учител
В света на знанието ний живяхме,
в света на детските мечти
Широко пътищата им крояхме
и покривът изнасяхме на своите плещи.
Пред нас Светите Кирил и Методий
ни гледаха с критична мека светлина.
Портретът им - зареждаща звезда,
ни водеше уверено, без суета.
Характери градихме в сгради бели,
приятели на книги със четмо,
тъй учениците, на път поели,
израстваха със своето весло.
И тръгнаха в живота смело,
събрали знания, професия и мощ,
раздаваха ги на народа
и благоденстват ден и нощ.
А ние днес почиваме активно
в семейната среда намираме покой,
че възрастта ни е достойна,
а пък сърцето ни не трае във застой.
Очите ни, докато виждат,
краката още ли вървят,
да бъдем всички, както тука -
годините да се множат
Честит празник
                                                 Пенка ДИМИТРОВА

×åñòèò ïðàçíèê!

Îñíîâíè ðåìîíòè íà ñòàðè êúùè
извършват ремонт, конструкция на покриви и направа на

нови. Изграждане на навеси. Хидроизолация на покриви.
Монтаж на битумни керемиди, улуци, водосточни тръби.

Качество и най-ниски цени в региона.
Тел: 0887 716 779; 0899 175 266       /4-1/

400 ëåâà íàãðàäà
за загубено на 6 май 2014 г.  куче -  лабрадор.
Цвят бял, кастриран, отговаря на името Буф.

Алергичен е и му се слагат специални
инжекции.

Тел: 0894353407 (Немски/английски);
Тел: 0894343088 (Български)        /2-1/

Празникът на Светите братя Кирил и Методий бе тържествено отбеляан в с. Соколово на 11 май.    Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ




