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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

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
М а р и я

Хотел-Ресторант-Спа Център
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”)

ДОСЕГА НЕ СА ОТКРИВАНИ В КОЛЕКТИВНИ
НАХОДКИ ТАКИВА ВЕНЕЦИАНСКИ МОНЕТИ,

КАТО ТЕЗИ В КАЛИАКРА ОТ 2018 Г.
Така нареченото "Татарско съ-

кровище от Калиакра" ще бъде из-
ложено в „Двореца” в Балчик през
август.

Експозицията ще бъде открита на
6 август и е съвместна с Нацио-
налния исторически музей.

Изложбата е акцент в тазго-
дишната художествено – творческа
програма на Културния институт
"Двореца" Балчик и ще бъде
открита от доц. д-р Бони Петрунова
- директор на Националния
исторически музей. Съкро-вището
съдържа 983 предмета –сребърни
и златни монети, апли-кации и
катарами, копчета, обеци, пръстени

и други уникални експонати.
Безспорен принос на съкро-

вището от Калиакра, открито през
2018 г., са осемте златни вене-
циански монети, наричани
„Zecchino d'Oro“ , в свободен пре-
вод „златни пари“. Те са от из-
ключително висококачествено
злато- 23,5 карата и тежат по 3,5 гр.
Разчетени са дожовете Джовани
Соранцо (1312- 1327), Андрея Дан-
доло (1342- 1354), Лауренцо Челси
(1361- 1365), Марко Корнер (1365-
1368) и Андрея Контарини (1368-
1382). До сега, в колективните
монетни находки не са откривани
такива монети.

Татарското съкровище ще
остане в „Двореца” до края на
октомври.                                  /Б.Т./

От 25 юли до 1 август 2020 г. ще продължи ХI Музикален фестивал
„Дни на класиката Балчик” 2020

За първите вечерни концерти, четете на стр.3 и 4.

ВИЦЕРЕПУБЛИКАНСКИ ШАМПИОН
ОТ МОРСКИ КЛУБ БАЛЧИК!

Сребро за Морски Клуб
Балчик завоюва Мартин Пенев
от провелото се от 24 до 26 юли
- Държавно първенство за
олимпийски класове в клас
„Лазер Стандарт” ( младежи ) .
Състезанието беше организи-
рано от Българска федерация по
ветроходство и проведено в
акваторията на Варненския
залив.

11 гонки в клас „Лазер Ра-

диал” и 10 в останалите класове
излъчиха тазгодишните нацио-
нални шампиони. Следващото
състезание на младите ветро-
ходци от Морски Клуб Балчик е
Държавното първенство за
детски класове от 30 юли до 2
август в град Приморско.
Пожелайте им успех!

Алекс СЛАВЧЕВ
Председател

на Морски клуб Балчик




