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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

строите лствoремонтпроектиране

(до кафе “Акроза”)
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

Òðàäèöèîííî ñèëíî ó÷àñòèå íà áàë÷èêëèè
â Ëåêîàòëåòè÷åñêèÿ ìåìîðèàëåí

òóðíèð "Îãíÿí Èëèåâ" Âàðíà

Айхан Апти, Даниел Джахани, Светослав
Борисов, Екатерина Димова - зарадваха треньора
ñè Àí äðåàí  Àí äðååâ              Фото: Личен архив

Кметът на Добрич Детелина Николова награждава нашия приятел и сътрудник на вестник “Балчишки
телеграф” Стоян Стоянов за втори път с годишна награда за млад творец и за принос в развитието на
науката и културата, като ръководител на клуб за зумба, латино и фитнес танци към младежки дом
Добрич.                                                                                                                                      Фото: Личен архив

В деня на народните будители - 1 ноември,взехме участие в последното за тази година състезание.
Студеното време не уплаши никой от балчишките атлети и те успяха да завоюват общо 13 медала от III
Мемориален турнир "Огнян Илиев" в град Варна, посветен на видния лекоатлет, изградил много и
видни спортисти от национален и международен мащаб.  Атракция в състезанието беше първата
дисциплина, където най-малките показаха уменията си в сложността да хвърлят чук. Децата ни от 9 до
13 години очароваха по-старите специалисти с техническите си умения,които ги похвалиха и казаха, че
това са бъдещите шампиони и рекордьори на България.                                          /продължава на стр. 5/

Ïðîãðàìàòà çà ðàçâèòèå
íà òóðèçìà ïðåç 2015 ã.

Програмата за развитие
на туризма през 2015 г. Об-
съдиха участниците в Кон-
султативния съвет по тури-
зъм в Община Балчик. На
среща на 31 октомври хо-
телиери, представители на
големи туристически обе-
кти и специалисти от мест-
ната администрация диску-
тираха възможностите за
разпределение на средст-
вата от туристическа дей-
ност, събирани от Община-
та. Предложено бе ресур-

сът, с който разполага Бал-
чик и регионът, да бъде ре-
кламиран по-атрактивно и
да се акцентира на рекла-
мата в Интернет. Споделе-
но бе мнение, че Общината
може да привлича внима-
нието на потенциалния па-
зар в страни като Полша,
Чехия и други държави от
Източна Европа. Отчетено
бе, че културният афиш на
Общината е фактор в при-
вличането на туристи. Хо-
телиерите предложиха

през следващата година да
се финансира и една вет-
роходна регата, която да
бъде атракция за гостите
в пиковия за лятото пери-
од. Предстои събраните
предложения да бъдат за-
ложени в бюджетната
рамка за 2015 година.

Сава Тихолов
Началник отдел

"Култура,
протокол и връзки с

обществеността"
Община Балчик

Ðåñòîðàíò “Åë Ñèìïàòèêî” Áàë÷èê

е готов да посрещне гости
за различни партита, банкети, фирмени мероприятия, сватби,

8 декември, Коледа и Нова година.
Първите записани получават нашия уникален десерт безплатно.

Тел: 0898 60 38 40




