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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

 строителствoремонтпроектиране

Склад

Тел: 7 22 89
 GSM: 0878 578 995

Тел: 7 22 88
 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Ôèðìà “Ñåâåðíà êîðîíà”
Âàðíà

организира в Балчик
курс за капитани на 20 БРТ

от месец Февруари

Èíôîðìàöèÿ
052 63 51 55,  0889 90 38 62,
0885 51 50 02,  0888 414 424,

0579 7 28 09 (Õîòåë “Áàë÷èê”)

Âàðíåíñêà ôèðìà îðãàíèçèðà
òðèìåñå÷åí êóðñ ïî ðóìúíñêè

åçèê. Ñïðàâêè: Òåë: 0579 7 28 62
(Õîòåë “Áàë÷èê”)

Banner Exide
Vesna Hagen

гр. Балчик
ул. “Камчия” 7
(срещу склад “Пато”)

тел. 0896 796 009
       0579 7 30 48

ÀÊÓÌÓËÀÒÎÐÈÀâòîøêîëà “Âîëàí”
организира

ø î ô üî ðñêè êóðñî âå, êàò åãî ðèÿ “ B”  è

“ Ì ” , âúçñò àí î âÿâà êî í ò ðî ëí è ò î ÷êè.

Всяка събота от 8.00 до 13.00 ч.
Тел: 0888 795 616; 0899 795 616

0877 795 616

Дюшеци, одеала, въз-
главници и домакински
съдове са част от помо-
щта, която Община Бал-
чик изпрати  към бедст-
ващите в Община Хар-
манли. “Акцията е коор-
динирана с колегите от
засегнатия район”, зая-
ви  главният  секретар
Марияна  Ангелова  и

допълни,  че  се  изпра-
щат само  материали, за
които е заявена необхо-
димост. Пратката вклю-
чва също пейки и маси.
Очаква се двата товар-
ни автомобила да прис-
тигнат  в  определените
часове-съобщиха  от
Пресслужбата на ОбА.

/Б.Т./

Ïîìîù çà
ïîñòðàäàëèòå

“Òàì áèëî ñåëî
Áèñåð÷à...”

Потресени сме от то-
ва, което сполетя жите-
лите на с.Бисер, общи-
на Харманли. Един миг
и животът им се прео-
бърна. Защо трябваше
да изживеят този стрес
и  да  станат  герои  от
филм на ужасите? За-
що не си взехме поука
от случилото се в град
Цар  Калоян?  Защо
все някой не си свър-
шва  работата,  както
трябва и когато тряб-
ва? Защо, защо…има
много пъти защо!

Хубавото е, че наро-
дът ни е добър, мило-
стив и отзивчив, бла-
городен и веднага от-
кликна на този зов за
помощ. Така направи-
хме и този път, пенси-
онерите  от  клуб
„Здраве”.  Организи-
рахме дарителска ак-
ция и събрахме много
пакети с топли дрехи,
одеяла, чаршафи, хав-
лии и  други неща от

първа  необходимост.
Изпратихме и нашето
послание до селото:

„Мили хора, скъпи
наши сънародници и
потомци на Славейко-
вата Белонога, дълбо-
ко скърбим за траги-
чната участ, която Ви
сполетя. За мъртвите,
нашите  най-искрени
съболезнования – Ве-
чна им памет! Нека не
се  забравят!  На  оце-
лелите искаме да вдъ-
хнем сили, кураж и из-
дръжливост. Вярата и
надеждата да бъдат с
Вас,  цял  един  народ
Ви обича, жали и по-
мага. Не се отчайвай-
те,  животът  продъл-
жава и е прекрасно да
се  живее!

С най-добри чувст-
ва  от  жителите  на
Белия град Балчик.

Тодорка ХАРИЗАНОВА

Председател  на
Медицински пенсио-
нерски клуб „Здраве”

Язовир “Ляхово” е в доб-
ро състояние и няма види-
ми пукнатини, се казва в до-
кладна записка на кмета на
село Оброчище Данаил Ка-
раджов.  По-рано тази  сед-
мица кметът  на Общината
Николай  Ангелов  разпоре-
ди проверка на язовира с цел
да се предотвратят евенту-
ални наводнения след интен-
зивното  снеготопене.  По
думите на Данаил Караджов
сдружението,  което  стопа-
нисва язовира, е осигурило
наблюдение на нивото и то
не се е променяло от годи-
ни.  Изпускателните  съоръ-
жения са в изправност и при
необходимост  може  да  се
понижи  нивото на  водата.
Когато това се наложи, сто-
паните са длъжни да го нап-

равят при подходящи мете-
орологични условия,  съот-
ветстващи  на  нормативна-
та база, и да се информира
Басейнова  дирекция.  Язо-
вир „Македонка” е вторият
на територията на община-
та. Той е ретензионен и съ-
стоянието  му  е  задоволи-
телно. Извършено е почис-
тване  на  растителността  в
обхвата  на основния  изпу-
скател  на  съоръжението.
Със  Заповед  №151/
06.02.2012  година на  кме-
та  на  Община  Балчик  на
служителите  от  помпена
станция  “Македонка”  са
вменени  задължения  по
оповестяване при движение
на високи  води към с.Вра-
нино, Община Каварна.

Сава ТИХОЛОВ

ßçîâèðèòå “Ëÿõîâî” è
“Ìàêåäîíêà” ñà äîáðå

Íàçðÿâà ëè îïàñíîñò
äà îñòàíåì áåç

ãðàäñêè òðàíñïîðò?

Началникът на  автогарата  г-жа Таня Шопска осъществява  контрол на
автобусния транспорт. Нито едно такси не открадна клиенти, както друг път.

Отговорът  няма да  е
радостен,  особено  за
нас, пътниците.  Защо?
Той е скрит в дейността
на  нелегалните,  нели-
цензирани, частни леки
коли,  вече  на  почетна

възраст, а ние трябва да
се предоверяваме, храб-
ро  да се  качваме  в  тях
ежедневно.  Пътуваме
без билет, който е заст-
рахователен  документ
срещу  злополука.  А  в

нашия град шестват над
10 каубоя на такива во-
зила, използвайки най-
наглите, безочливи, не-
колегиални начини в ори-
гинален  кокошкарски стил.

/Продължава на стр.2/




