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БАЛЧИК, ГОДИНА XXI, БРОЙ 14 (1080)

В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 50 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

11 юни - 17 юни 2020 г.

Бензиностанции

ЛАФИ

 строителствo ре монт проектиране 

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

ÎÍËÀÉÍ ÊÎÍÊÓÐÑ
“ÊÐÀÑÎÒÀÒÀ ÍÀ ÏÐÎËÅÒÒÀ”

Ïðåäëàãà ïëàòåíè óñëóãè:
Копиране, принтиране и ламиниране А3/А4 черно-бяло и цветно
Подвързия - спирала
Запис на данни на диск или външна памет: от CD, аудиокасета,
видеокасета, грамофонна плоча
Предпечатна обработка, набор на текст
Изготвяне на презентации
Изработване на покани, визитки, афиши, брошури
Изработване на некролози

През месеците април и май деца до 18годишна възраст севключиха в Общинския
онлайн-конкурс „Красотата на пролетта”,
обявен от клуба по изобразително
изкуство към ЦПЛР-ОДК Балчик.
Компетентно жури, в състав Венци
Марков и Христина Цо нкова –
художници и Цветелина Ангелова –
ръководител
на
кл уба
по
изобразително изкуство, отличи
творбите на участниците и класира:
В направление „Рисунка”:
II-равъзрастова група:
I място – „Пролет е”на Ина Георгиева
– 8 години, ОУ „Антим І”, гр. Балчик
II място - „Моята пролетна градинка”

на Ралица Панайотова - 7 години, СУ
„Христо Ботев”, гр. Балчик
III-та възрастова група:
І място – „Розобер” на Елеонора
Димитрова – 12 години, ЦПЛР-ОДК
Балчик
ІІ място – „Пролетен Пейзаж” на
Пламена Роксенова- 14 години,
СУ „Христо Ботев”, гр. Балчик
ІІІ място – „Пчелен прашец” на
Савина Недева –11 години,
ОУ „Антим І”, гр. Балчик
ІІІ мяс то – „Мома с р оза” на
Доменика Попова – 11 години, ОУ
„Кирил и Методий”, гр. Балчик
IV-та възрастова група:

І място – „Лавандула в Добру-джа”
на Селин Али – 15 години, ЦПЛР-ОДК
Балчик
В направление „Комп. рисунка”:
III-та възрастова група:
І място – „Момичето в розите” на
Никола Димитров- 13 години, ЦПЛРОДК Балчик
ІІ място – „Калинки” на Савина
Недева – 11 години, ОУ „Антим І”, гр.
Балчик
Грамоти и награди ще зарадват
отличените в конкурса участници.
Елка ВАСИЛЕВА
Старши учител, литературно
творчество в ЦПЛР

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà
â ãðàä Áàë÷èê
(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

І място – „Розобер” на Елеонора Димитрова – 12 години, ЦПЛР-ОДК Балчик

