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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

Íîìèíàöèè çà “Îáùåñòâåíèê íà ãîäèíàòà 2014”

Хотел “Елит” - Балчик
набира персонал:

камериери, готвачи,
рецепционисти,

масажисти,
сервитьори, аниматори.

Тел: 0897 001 617

Снимка за спомен на новоудостоените общественица на годината: Тодор Моралийски, д-р Красимир Кръчмаров, Александър Танев, Стаматка Кирилова, Айхан Апти, кмета на
Община Балчик Николай Ангелов, Иван Радев, Иванка Бързакова, Бистра Велчева, д-р Михран Санджакян, Жени Михайлова, Марияна Тихолова и главния редактор на в-к
“Балчишки телеграф” Маруся Костова.                                                                                                                                                                                                              Фото: Антония КОСТОВА

Ïîêàíà
До учредителите и членовете

на клуб „Здравец”
На 13 март 2015 г., петък,

от 13:00 часа в малката зала
на ч-ще „П.Хилендарски” – Балчик

ще се проведе отчетно-изборно
събрание за 2014 г.

УС-клуб на клуб „Здравец”

За шести пореден път
Община Балчик и реда-
кцията на вестник „Бал-
чишки телеграф” орга-
низираха на 7 февруари
от 13 ч. в ресторант „Ел
Симпатико” награждава-
не на номинираните об-
щественици от град Бал-
чик и Общината.

Както и на предните
издания, тържеството
започна с културен анонс:
Романтичен спектакъл
„Руски любовни романси
и поезия”. Той бе преми-
ерно изпълнен с акомпани-
мент на пиано от видна-
та пианистка Жанета
Бенун, от младия и талан-

тлив оперен певец Гео
Чобанов и популярния
доайен сред актьорите
Любен Чаталов.

Излишно е да казваме
как аплодисментно пу-
бликата изрази одобре-
нието на спектакъла,
който варненци ще ви-
дят в Държавната опера

една седмица по-късно.
С едноминутно мъл-

чание бяха почетени об-
ществениците, които ве-
че  не са сред живите:
Атанас Василев, Йордан
Колев от с.Сенокос, Сте-
фан Павлов, бивш пре-
дседател на ОбС Балчик.

Водосвет за здраве отс-

лужиха свещеноиконом
Стратия Александров и
протойерей Георги Петков.

За шести пореден път
кметът на Общината Ни-
колай Ангелов и главни-
ят редактор на вестник
„Балчишки телеграф”
наградиха на този търже-
ствен форум социално

ангажираните хора в Об-
щина Балчик, работили
през изминалата година
с ентусиазъм за своя
град и за своята Общи-
на, без да търсят възмез-
дие или награда.

Тазгодишните активни
общественици, номини-
рани за 2014 г. са: Стама-

тка Кирилова, Иван Ра-
дев, д-р Красимир Кръ-
чмаров, Тодор Мора-
лийски, Жени Михайло-
ва, Бистра Велчева, д-р
Михран Санджакян, Ма-
рияна Тихолова,  Иван-
ка Бързакова, Айхан Ап-
ти и Александър Танев.

/Продължава на стр.2/




