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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

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 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

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Предлагаме Ви:
*МАНИКЮР * ПЕДИКЮР
* НОКТОПЛАСТИКА
* ПОЧИСТВАНЕ НА ВЕЖДИ
* ЛИЦЕВ МАСАЖ *  КОЛА МАСКА
* АПАРАТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕ
Студио за красота „Кокона” 

Отляво надясно: пред вила „Сюита“ в Двореца: Михаил Лалов; Дарина Янева; Георги Ми-
ленов; Тереза Зиковска; Андрей Янев; Силви Басева.                         Фото: Маруся КОСТОВА

Пленер „Художници, Балчик, Любов”
вече  двадесет години в Балчишкия 

дворец 

„Видими следи“ е 
темата на тазгодиш-
ния юбилеен пленер, 
в който участват осно-
воположниците сем. 
Андрей /Дарина Яневи 
и Силви Басева, наред 
с новите участници Те-

реза Зиковска, Бисера 
ВЪЛЕВА, Михаил Ла-
лов и Георги Миленов. 

Заради заболяване от 
ковид, не се включи 
сем. Аглика Гайтанико-
ва и Стефан Чурчулиев. 

За 20 години худож-

ниците написаха с чет-
ка историята на краси-
вия ни град и дворец. 
Над 150 картини са да-
рени от 55 пленеристи 
- участници от Бълга-
рия и Хърватия, на ХГ 
„БАЛЧИК“ и ДКИ КЦ 

„ДВОРЕЦА“.
Предстои издаването 

на каталог, изложби в 
София, Варна и Бал-
чик, творчески срещи и 
заключителна прескон-
ференция.

Маруся КОСТОВА

Съветниците от МК ГЕРБ/СДС дариха на 
Добрич барелеф на Петър Габе

Общинските съветници 
от МК ГЕРБ (СДС) в До-
брич дариха лични сред-
ства, за да бъде изваян 

релефният образ на ви-
дния добруджански пуб-
лицист и общественик 
Петър Габе. Паметният 

знак бе открит в сряда.  
Както преди време съ-
общихме, съветниците 
от МК ГЕРБ (СДС) в До-
брич решиха да поставят 
паметна плоча на Петър 
Габе на улица „Иван Ва-
зов“ №4 – мястото, къ-
дето е била къщата на 
именития земеделец. За 
целта беше поискано съ-
гласието на собствени-
ците на жилища в блок 
„Явор“, който е изграден 
върху терена, където се е 
помещавал домът на фа-
милия Габе в Добрич. За 
създаването на паметния 

знак бе поканен скулпто-
рът Христо Илиев. В хода 
на разговорите надделя 
мнението, че е по-добре 
ярката личност на Петър 
Габе да бъде почетена с 
барелеф. 
Барелефът бе открит 
официално на 28 април, 
сряда, от 17.30 часа. Гост 
на събитието бе Олег 
Колдерон, председател на 
регионалната организа-
ция на евреите във Варна 
„Шалом“. 

Юлиана ВЕЛЧЕВА
PR на ГЕРБ Добрич

Великденско-пролетна 
ваканция за учениците

Втората част от 
пролетната вакан-
ция ще бъде от 
29-и април до 9-и 
май. Така тя ще 
се съчетае с мно-

жеството почивни 
дни през май. 
Великден е на 2-и 
май и затова 3- 
също спада към 
празничните дни. 

Денят на труда (1 
май) обаче се пада 
през уикенда и 
за него пък ще се 
почива на 4 май. 
Официален почи-
вен ден е и 6 май – 
Гергьовден.
На 17-и приключва 
първият  цикъл на 
ротация и така уче-
ниците ще могат да 
си отпочинат 4 дни 
преди следващия.

Великденска карикатура от Валери Александров - WALEX


