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

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране
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Официалното откри-
ване на летния сезон се
състоя на 28 май в Бал-
чик. От 5 до 8% ръст на
чуждестранните турис-
ти се очаква това лято,
съобщи ресорният за-
местник министър на
икономиката, енергети-
ката и туризма Иво Ма-
ринов, който присъства
на церемонията в Белия
град. Той очаква най-
голямо увеличение на
руския пазар. По думи-
те му за улеснение на
туристите на територи-
ята на Руската федера-
ция се откриват девет
нови изнесени визови
центъра. През минала-
та година приходите от
туризъм са били 2 млрд.
и 800 млн. евро, този се-
зон вероятно ще надх-
върлят 3 млрд., посочи
още Маринов.

През последните го-
дини Балчик се развива
добре като туристичес-
ки център, отбеляза
зам.-министърът като
подчерта, че дори през

зимния сезон в града
има заетост около 40-
60%. Той пожела успе-
шен сезон без пробле-
ми и инциденти.

По време на офици-
алното откриване на
Лято’2012 в Балчик ва-
леше силен дъжд, в кое-
то председателят на
Българската асоциация
на хотелиерите и ресто-
рантьорите Благой Ра-
гин видя добра полич-
ба, че всичко тази годи-
на ще върви по вода.
Той съобщи, че Балчик
е номиниран за фести-
вален град на Балкани-
те от Балканския алианс
на хотелиерските асо-
циации.

България може да
привлече туристи от
Средна Азия, коменти-
ра Рагин. Той даде при-
мер с Турция, която е
обхванала 70% от паза-
ра в Казахстан. По думи-
те му много силен за нас
остава пазар Румъния.
Годишно страната ни се
посещава от около

1млн. румънски турис-
ти, но според Рагин при
повече активност от се-
верната ни съседка мо-
гат да се привлекат по-
не още 500 000 гости.
Той смята, че има ре-
зерви и на пазари Пол-
ша, Чехия, Унгария и
Словакия.

Рагин коментира пре-
дстоящата забрана на
тютюнопушенето на за-
крито. Според него тя се
въвежда в най-неподхо-
дящия момент. Българ-
ската икономика още е
в криза и не е подготве-
на за такава радикална
забрана, трябваше да се
изчака още една две го-
дини, посочи Рагин.

На събитието в Бал-
чик присъства област-
ният управител на Доб-
рич, депутати, шефове
на институции. В откри-
ването на летния сезон
в България се включиха
и представители на ту-
ристическия бранш от
Македония и Сърбия.

dariknews

Официалните лица по време на водосвета, извършен от балчишките отци
Стратия Александров и Георги Петков за успешен туристически сезон и
здраве на браншовиците хотелиери и ресторантьори.

фото: М.КОСТОВА

Иво Маринов -
“Успех на новия сезон”

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

Извършва ремонти на всички видове покриви;
Ремонт на цигли, хидроизолация и конструкция на

покриви; сваляне на стари цигли и монтиране на нови,
тенекиджийски услуги, монтаж на водосточни улуци и

водосточни тръби, монтаж на гипскартон и
топлоизолация. Направа на нов покрив. За всички

дейности - договор и гаранция, с 20% отстъпка.
Възстановяване на стари къщи.

Òåë: 0899 175 266       0887 716 779

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

/4-1/

Благой Рагин -
“По вода ще върви на

браншовиците”

Виктор Лучиянов
/председател на ОбС
Балчик/ - “По-малко
проверки, по-пълни

каси за туристическия
бранш”
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На най-светлия бъл-
гарски празник 24 май
от 10.00 ч. в  ч-ще
„П.Хилендарски” се
състоя традиционна
тържествена сесия на
Общински съвет Бал-
чик.  Сесията откри

председателят на ОбС
Балчик Виктор Лучия-
нов, който предложи
дневния ред на празни-
чното заседание от пет
точки, което се гласува
от 18 присъстващи съ-
ветници.

Кметът Николай Анге-
лов поздрави присъст-
ващите с тройния праз-
ник – 24 май, Ден на
българската просвета и
култура и на старобъл-
гарската азбука,

/Продължава на 2 стр./




