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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

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

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

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма
„Управление на луксозното хотелиерство”

Множеството платени стажове във Франция,
с които студентите самофинансират образованието си.

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

Äåñåò ãðàæäàíè íà Îáùèíà Áàë÷èê ñòàíàõà
“Îáùåñòâåíèöè íà 2015 ãîäèíà”

За седма поредна го-
дина редакцията на ве-
стник „Балчишки теле-
граф” /първият частен
седмичник в България
след 1989 г. с повече от
20 години история/ из-
лъчи личностите на
Община Балчик, които
се отличават със своя-
та обществена актив-
ност и ангажираност и
за които се е писало
най-много в двата бал-
чишки вестника.

Двамата отци на Бал-
чик – свещеноиконом
Стратия Александров
и свещеник Тодор То-
доров, отслужиха за
всички общественици
тържествен водосвет.

Новоизбраните “Общественици на годината - 2015” в Община Балчик са следните: (от дясно наляво)
:Тодор Добрев, Атанас Жечев (Председател на Общински съвет Балчик), Стефанка Цонева, Илия Илиев,
Цветан Цонев, Ерсин Исмаилов, Евдокия Великова, Костадин Даскалов, Сава Мартинов, Николай
Ангелов (Кмет на Община Балчик), Диана Димитрова, Илия Димитров, Маруся Костова (Гл. редактор
на вестник “Балчишки телеграф”). На снимката отсъстват двама новоизбрани общественици - лекарите
д-р Р. Бончева и д-р Хр. Игнатов, които отидоха на нощно дежурство и не дочакаха края на празника.

                                                                                                                               Фото: Марияна ВЪРБАНОВА
Кметът на Община
Балчик г-н Николай
Ангелов, председате-
лят на Общински съ-
вет Балчик г-н Атанас
Жечев и главният ре-
дактор на вестник
„Балчишки телеграф”
г-жа Маруся Костова
връчиха сребърни ку-
пи „Общественик на
годината”, специални
грамоти, календарът
на Балчик и други по-
даръци на десет номи-
нирани граждани на
Общината: Сава Мар-
тинов, Илия Илиев, То-
дор Добрев, Костадин
Даскалов, сем. Сте-
фанка и Цветан Цоне-
ви, д- р Румяна Бонче-

ва, д-р Христо Игна-
тов, Ерсин Исмаилов,
сем.Дина и Илия Ди-
митрови и  Евдокия
Великова.

Всички,  удостоени
със званието „Общес-
твеник на годината”,
досега 130 души, бяха
поздравени от оркес-
тър „Перле” от град
Добрич с чудесен кон-
церт.

С песни, танци и
много поздравления
бе изпълнен ресторант
„Ел Симпатико”, на
брега на морето, къде-
то  бе организиран
„Празникът на балчи-
шките общественици”.

                       /Б.Т./

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични рамки и
слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват
безплатни прегледи от очен лекар  специалист - офталмолог.

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при втора
поръчка или покупка.

 Тел: 0878 568 257

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â
ãðàä Áàë÷èê

 (äî êàôå “Àêðîçà”)

Студио за маникюр,
педикюр,

ноктопластика,
Балчик, ул.”П.К.Яворов” № 16

Тел. 089 4476 554

Çèìíîòî ëåêîàòëåòè÷åñêî
íàöèîíàëíî ïúðâåíñòâî

ïî õâúðëÿíèÿ ñå ïðîâåäå â
Áàë÷èê íà 27 è 28
ôåâðóàðè 2016 ã.

СКЛА “Черно море 2005” Балчик с председател Десислава Андреева и
треньор Андреан Андреев веят знамената на Балчик, доволни от резултатите
на Националното лекоатлетическо състезание - зимни хвърляния, което се
проведе на 27 и 28 февруари в Белия град.   Фото: СКЛА “Черно море 2005”




