
БАЛЧИК, ГОДИНА XXIII, БРОЙ 2 (950)ЦЕНА 50 стотинки 12 - 18 януари 2017 г.
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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

строителствo ремонт проектиране

На 18 януари 2017 г. От 16.00 ч. в заседателната зала на На 18 януари 2017 г. От 16.00 ч. в заседателната зала на 
хотел „Мистрал” хотел „Мистрал” 

председателят на Морски клуб „Балчик” г-н Стоян председателят на Морски клуб „Балчик” г-н Стоян 
Георгиев, Георгиев, 

 ще даде пресконференция за журналисти, морски  ще даде пресконференция за журналисти, морски 
деятели и граждани, по повод участието си в океанското деятели и граждани, по повод участието си в океанското 

състезателно прекосяване на Атлантика .състезателно прекосяване на Атлантика .
 Моля заинтересуваните заявят до 16 януари 2017 г.  Моля заинтересуваните заявят до 16 януари 2017 г. 
присъствието си на тел. 0899 655 249 Маруся Костова  присъствието си на тел. 0899 655 249 Маруся Костова  

или на e-mail: vestnikat@abv.bg  или на e-mail: vestnikat@abv.bg  

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.        

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик

 (до кафе “Акроза”)

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Уп р а в л е н и е  н а  л у к с о з н о т о 

хотелиерство” 
Множеството платени стажове във Франция, с 

които студентите самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  –Учебни програми – Електронен каталог 
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   052 607 946 – база Варна

Зимни неволи
Със заповед на кмета 
Николай Ангелов се 

удължава ваканци-
ята за учениците от 

учебните заведения 
на територията на 

Пътят Добрич-Балчик-Варна 
вече е затворен 

Поради влошаване 
на метеорологичната 
обстановка, особено 
в района на Балчик е 
затворен за движение 
за всички моторни 
превозни средства пъ-
тят Добрич-Балчик-
Варна, информираха 

от областната админи-
страция. Оттам съоб-
щиха, че областният 
управител Детелина 
Николова отново е от-
правила искане до на-
чалника на отбраната 
на Българската армия 
и утре - 11 януари 

2017 г., да бъдат пре-
доставени за ползване 
роторни снегорини от 
военните формирова-
ния в Шабла и Балчик 
по направленията Кра-
пец-Дуранкулак-Гра-
ничар и Дропла-Змее-
во-Малина.

община Балчик до 
края на седмицата. 

Пътнопъддържащата 
техника ще положи 
максимално усилия 
през нощта да поддър-
жа пътя Добрич-Ва-
рна, който е отворен за 
движение на моторни 
превозни средства до 
3.5 т.                               /Б.Т./

Подробности за  участието на Стоян 
Георгиев в ARC, четете на стр.3

Всички пътища в ра-
йона са затворени за 
движение на МПС. 
Роторен снегорин 
разчиства пътя в по-
сока село Храброво. 
Целта е да може там 
да стигне авариен 
екип за отстраняване 
на повреда в елек-

трическата мрежа. 
Ток няма и в село 
Гурково. Пътят до 
там е блокиран от 
преспи в отсечката 
след разклона за село 
Царичино. Кметът 
съобщи, че ще търси 
помощ от армията за 
още техника, с която 

да се чистят пътища-
та в района.
Силният вятър и 
снежната обстанов-
ка наложиха отмяна 
на масовото съби-
ране за ритуала по 
хвърляне на кръста в 
морето на Йорданов-
ден.                   /Б.Т./

Снимка: Topnovini.bgСнимка: Topnovini.bg

Снимка: Topnovini.bgСнимка: Topnovini.bg


