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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

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

Ние сме в крак с всички новости и последни тенденции,
можем да намерим решение за всеки проблем и имаме

избор за всеки вкус.
Посетете нашия магазин и склад, за да се уверите в

любезното и бързо обслужване, разнообразния асортимент

и ниски цени на строителни продукти и дървен материал.

ПАЗАРУВАНЕТО ПРИ НАС Е ИСТИНСКО

УДОВОЛСТВИЕ

ЗАПОВЯДАЙТЕ, ЩЕ ОСТАНЕТЕ ДОВОЛНИ!

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/
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От 3 до 5 август във
Варна, в Двореца на
спорта отлично се пре-
дставиха нашите най-до-
бри балчишки тенисис-
ти на маса – Борис Чер-
венков и арх. Георги
Михайлов. След като
във Враца, на Държав-
ното първенство за ве-
терани, те спечелиха 3
златни и 1 бронзов ме-
дал, във Варна  на ХIII
Международен турнир,
организиран от Спор-

тен клуб „Морски дяво-
ли” –Варна, подобриха
успеха си – 3 златни и 2
сребърни медала.

Индивидуално класи-
ране:

1. Борис Червенков –
златен медал

2. Арх. Георги Михай-
лов – сребърен медал

Двойката мъже Чер-
венков-Михайлов пече-
лят отново златни  меда-
ли; отборно – сребърен
медал за Б.Червенков.

Двамата наши със-
тезатели са поканени
да участват на между-
народен турнир през
месец октомври, орга-
низиран от Спортен
клуб „Фенербахче” –
Истамбул.

Предстои участие в
Международен турнир
в Бургас в началото на
септември.

Да им пожелаем
отново успехи.

Б.Т.

Åäíà ïðèêàçêà áåç êðàé
Завърши фестивалът на класическата музика

С изпълненията на Петра Чиба и орк. “Симфониета дел Арте” завърши “Balchik Classic Days” - 2012

Завърши третото изда-
ние на Дните на класика-
та - Балчик 2012. Завърши
също така впечатляващо,
както на своето открива-
не, седмица по-рано. Въз-
торжената публика за по-
реден път имаше възмо-
жността да се наслади на
наши и чуждестранни
професионалисти. Пос-
ледните 2 вечери остават
незабравими за всички.

На 2 август в стандарт-
ния начален час - 19.30 на
сцената на х-л Мистрал, а
и в Балчик, за първи път
прозвуча ангелският глас
на арфата. До него заста-
на очарователната Дени-
ца Димитрова, чието пре-
дставяне, според водеща-
та Биляна Петринска в
края на концерта, е идеа-
лен пример за “симбиоза-
та между човек и инстру-
мент”. Изпълнителката

може да се похвали със за-
бележителна музикална
кариера. За своите 26 го-
дини, тя вече е кандидат-
професор по арфа. Солист
е на Ливанската филхар-
мония, също и преподава-
тел във висшата музикал-
на консерватория в града.
Гастролира със Солунс-
кия държавен оркестър, а
в по-ранните си години пе-
чели редица награди и
признания. За публиката

на Белия град, Деница Ди-
митрова подбра най-из-
вестните и изпълними в
рамките на концерта про-
изведения. Сред тях бяха
две сонати - на Карл Бах и
Джовани Виоти, сюита на
Бенджамин Бритън, “Ле-
генда” от Хенриет Рение
и др. Най-впечатляващо
бе изпълниението на
“Танца на Ариадне” от
Мурай Шафер.

/Продължава на стр.2/




