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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 Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

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

* строителствo *ремонт *проектиране*

Фестивал „Пясъчни творения“ 
с шесто издание на 17 юли в 

град Балчик
На 17 юли 2021 (събота) 
на плаж „Двореца“ меж-
ду морските вълни - ем-
блема на град Балчик, и 
„Двореца“ - в миналото 
място за отдих на румън-
ската кралица Мария, 
Белият град ще бъде до-
макин на шестото изда-
ние на детския фестивал 
„Пясъчни творения“.
Участниците ще имат на 
разположение 1 час да 
сътворят най-красивото, 
на което са способни с 
дарове на морето, а жури 
в състав от трима души 
ще раздаде различни на-
гради.
От 2019 година, фести-
вал „Пясъчни творения“ 
е признат за национално 
значимо събитие, като е 
включен в общонацио-
налния културен кален-
дар на Министерството 
на културата.
За петте издания, досега, 

във фестивала са взели 
участие над 300 деца от 
цял свят.
Организаторите очакват 
всеки, който има желание 
да се включи, като напом-
нят за носенето на кофич-
ки и лопатки.
Заявки за участие във 
фестивала се прием-
ат до 16 юли на тел. 
0892474998, на имейл: 
balchikfestival@mail.bg
или чрез сайта на фести-
вала 
h t t p s : / / p q s u c h n o i z k .
weebly.com/
Програма 17 юли (събо-
та) 2020 :
Регистрация: 8:30 
ч.;Откриване на фес-
тивала: 9:00 ч.;Време 
за работа: 9:00 -10:00 
ч.;Награждаване: 11 ч.
За повече подробности 
може да посетите сай-
та на фестивала - https://
pqsuchnoizk.weebly.com/

ПГ „Росна китка“ към Дружеството на военноинвалидите и во-
еннопострадалите в Община Балчик се класира на 2 място на 
XVII Национален фестивал „Фолклорен извор“ в МОЛ Варна, по-
лучи грамоти за индивидуалните изпълнения на дуета Димитър 
Въжаров - Минчо Данаилов и Стойка Георгиева, с акомп. на Иван 
Иванов.                                                            Фото: Митка ИВАНОВА  

 От първото издание на фестивала 
в.“Балчишки телеграф“ връчва награда за 
креативност. Кой ли ще е тазгодишният 
носител? 

Малките танцьорки и танцьори от Детската танцова школа към ФТА „Балик“ , с худ.р-
л г-жа Галина Гавраилова , завладяха сцената на XVII Национален фестивал „Фолклорен 
извор“ в МОЛ Варна, въпреки невъзможността за репитиции, в продължение на 18 месеца, 
поради пандемията.                                                                             Фото: Маргарита МИТЕВА 

На 17 юни 2021 г. 
напусна нашия земен свят 
Диана Хубенова Абрашева

/на 58 г./

Учителският клуб в Балчик
съобщава на всички колеги, че на 17 юни 

2021 г. почина 
Живка Колева Иванова

/родена на 05.10.1942 г./

Тя беше един от основоположниците 
на вестник „Балчишки телеграф“, наш 
верен приятел, съидейник, сътрудник и 
пример за стоицизъм, с който посреща-
ше провокациите на живота.

Благодарим ти за времето, когато 
бяхме заедно и спомените, 
които остават завинаги!

Дългогодишна детска учителка в ЦДГ 
№1 „Здравец” Балчик.
За всички колежки тя остана пример за 
почтеност и добронамереност.

Поклон!


