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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

Реджина 
Мария 

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

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

строителствoремонтпроектиране

 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

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Пресконференция по Програма Inter Reg Румъния - България. Конферентна зала на хотел „Реджина Мария Спа“ 
Балчик. /Отляво на дясно/ Г-жа Божанка Добрева  /“Еврика“ Добрич/; г-н Димитрин Димитров /зам.-кмет на 
Община  Балчик, България/; г-н Замфир Лауренциу /секретар на Община Мангалия, Румъния/; г-н Хинчо Хинев 
/преводач от и на румънски език/.  Подробно за проекта на двете общини Мангалия и Балчик, четете на стр.2  
                                                                                                                                                                     Фото: Маруся КОСТОВА 

Одобрен проект на Исторически музей – Балчик
Исторически музей Бал-
чик ще получи финанси-
ране от Министерството 
на културата за проект: 
„Балчик през очите на 
български художници, 
творили през миналия 
век”-изложба живопис 
от фонда на галерията“. 
Ще бъдат представени 
творби на именити бъл-
гарски художници, рису-
вали Балчик през 20-ти 
век.
Дейностите по проекта 
включват: 
-  реставрация и кон-
сервация на 29  карти-
ни - живопис, част от 
колекцията оригинални 
произведения на изку-
ството, собственост на 
Художествената галерия 
в гр. Балчик. Сред тях са 
платна на класици в род-
ната живопис като Ненко 
Балкански, Бенчо Об-
решков, Христо Кавар-
налиев, Атанас Михов, 

Илия Петров,  Марио 
Жеков, Васил Бараков, 
Никола Ганев, Констан-
тин Трингов, Иван Не-
нов, Вера Лукова, Петко 
Абаджиев, Владимир 
Кавалджиев, Светлин 
Русев, Любен Гайдаров, 
Василка Монева, Чанко 
Пенев, както и на бал-
чишкия художник Иван 
Чернев.
- организиране на излож-
ба, включваща реставри-
раните картини. За от-
криването на изложбата 
ще се изработят и отпе-
чатат рекламни матери-
али: плакати и покани, 
съпътстващи изложбата, 
брошури и  каталог на 
включените картини. Ка-
талогът и брошурите ще 
информират ценителите 
на изкуството и посети-
телите на галерията за 
изключителните произ-
ведения, представени в 
изложбата.

Концерт „На чаша вино с коледни песни“ , посветен на 105-годишнината на хор „Черномор-
ски звуци“ Балчик , се състоя в ТИЦ „Мелницата“ на 7 декември 2019 г. За концерта четете 
на                                                                                                          стр.3 Фото: Маруся КОСТОВА


