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БАЛЧИК, ГОДИНА XVIII, БРОЙ 32 (770)ЦЕНА 30 стотинки6 септември - 12 септември 2012 г.

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

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/

Ãëàñóâàéòå
çà íàøàòà Íåâåíà!

На 9 септември
2012 г. от 18 ч. в
гр. Сандански ще
се състои конкур-
сът “Пирин-фолк
2012”, където уча-
стие ще вземе Не-
вена Галинова
Димитрова, която
вече е лауреат на

награда за млад изпълнител на конкур-
са за поп и джаз музика “Варна-2012”.

По БНТ ще има гласуване за участниците.
Песента на Невена е “Майки
ангели” и тя е №5 по ред.

127 ã. îò Ñúåäèíåíèåòî
íà Áúëãàðèÿ

Съединението на Княжество България и Източна Румелия става през есента
на 1885 г. То е координирано от Българския таен централен революционен
комитет (БТЦРК). Съединението се извършва след бунтове в различни градове
на Източна Румелия, последвани от военен преврат на 6 септември 1885 г.,
подкрепен от българския княз Александър I и ръководен от майор Данаил
Николаев.          Литография на Николай Павлович “Съединена България

 “Âèà Ïîíòèêà”
V Ôåñòèâàë
íà ìëàäèòå

 â èçêóñòâîòî
От 2 до 14 септем-

ври 2012 г., за пети
пореден път, в Бал-
чик идват птиците на
младото изкуство –
театрали, живописци,
музиканти, фотогра-
фи, кинодейци, дизай-
нери и др. В града се
чувства особената
творческа атмосфе-
ра, младежка емоци-

оналност и ентусиа-
зъм.

На преден план из-
лизат професионал-
ните търсения на
младите хора чрез
представления, кон-
церти, изложби, про-
жекции, проекти и
други идеи.

Станете част от
полета на птиците!

Îòêðèâàíå íà ôåñòèâàëà

Красимир Ранков, директор, заедно с брат си Веселин Ранков, на фестивала „Виа Понтика” откри петото
юбилейно издание. Той, организаторите и гостите бяха посрещнати с бурни аплаузи от балчишката

публика, която ги приветства като свои близки съграждани. Още от самото начало си пролича по-добрата
организация от предните години и щедрата помощ на Община Балчик.       Фото: М.Костова




