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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

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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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

За контакт: ул.“Иван Вазов“ №6 (до пощата),
тел: 0579/7-20-17, 0896 310535,

facebook.com/BigBenBalchik, www.bigben.bg

Ó÷èëèùå çà ÷óæäè åçèöè
“ÁÈÃ ÁÅÍ”  ãð. Áàë÷èê

*  ПРОВЕЖДА курсове по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и
ФРЕНСКИ език, КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ.
* ОРГАНИЗИРА курсове по ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ,

РУСКИ и РУМЪНСКИ език.
* Организира  КОРПОРАТИВНИ курсове по руски, английски

и немски език

* Ние сме ОДОБРЕН ДОСТАВЧИК на услуги за
обучение по програмата „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ“

(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

Íîâà åâðîïåéñêà áðîøóðà
çà Áàë÷èøêèòå õðàìîâå

Старите балчишки църкв бяха представени в проект на тема „Изследователска дейност на източно –
православните храмове, като обект на религиозния (църковен) и културен туризъм”по линия на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” -
Компонент II” .

 Ръководител е доц. Петър Балабански, а изпълнител  на проекта  е Стефка Петрова от фирма „ККБ – Варна” ЕООД.
Балчишките храмове са част от културно - историческото наследство на града. Те са  носители на „духа на

мястото”, особено типично за Североизточна България, което е неповторима специфика и идентичност. Също то
е гарант за ново качество на туристическия продукт насочен към публика консумираща религиозен (църковен),
културен и конгресен туризъм.

С проучвателна и изследователска дейност на старите български храмове, работейки с подкрепата на Българската
Православна църква и местните общини, фирма „ККБ - Варна” ЕООД цели да запази и съхрани националното ни
културно наследство за идните поколения, обясни Стефка Петрова.Разработеният продукт ще може да бъде
използван и нагледно, като помагало при обучение на подрастващите и популяризирането на идеята за запазване
на културно- историческото наследство на региона.                                                                    Маруся КОСТОВА

В брошурата не е включен материал за църквата “Св. Петка Търновска” в кв. “Левски”, Балчик,
тъй като тя е построена в по-късен период от отразявания в брошурата.       /бел. ред./

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ

ОД МВР Добрич
уведомява граждани-
те на областта, че
считано от 20 януари
2014 година, всички
дейности свързани с
прием на заявления за
издаване на българс-
ки документи за са-
моличност, извърш-
вани от Паспортна
служба при Второ
РУП Добрич ще бъ-
дат преустановени.

О б с л у ж в а н е т о
на граждани, с  по-

стоянен адрес на
т е р и т о р и я т а  н а
община Добричка,
във връзка с изда-
ването на българ-
с ки  л ич н и до ку -
менти и получава-
нето на издадени

документи и АНД
считано от 20 януа-
ри 2014 година ще
се извършва от гру-
па „БДС” при ОД
МВР Добрич – ул.
„Максим Горки” 12.

ОД на МВР-Добрич




