
БАЛЧИК, ГОДИНА XXVII, БРОЙ бр.18 (1045) ЦЕНА 50 стотинки 13 - 18 май 2021 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   

В.
 “

Ба
л ч

и ш
 ки

 т
е л

е г
 ра

ф
” 

пр
ед

ла
га

 б
ез

пл
ат

на
 р

ек
ла

м
а 

в 
И

нт
ер

не
т

 н
а 

ад
ре

с:
 

w
w

w.
B

al
ch

ik
te

le
gr

ap
h.

co
m

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

Предлагаме Ви:
*МАНИКЮР * ПЕДИКЮР
* НОКТОПЛАСТИКА
* ПОЧИСТВАНЕ НА ВЕЖДИ
* ЛИЦЕВ МАСАЖ *  КОЛА МАСКА
* АПАРАТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕ
Студио за красота „Кокона” 

Шествие на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ Балчик край църквата „Св.Николай Чудотво-
рец“ към Паметника на Светите братя в центъра на град Балчик. Фото: Училищен архив 

Изложбите  през пролетта в 
Художествена галерия - Балчик

Служебно правителство – от 12 май 2021 г.
Нови парламентарни избори – на 11 юли 2021 г.
Със свой указ президен-
тът Румен Радев назна-
чава от 12 май 2021 г. 
служебно правителство 
на Република България, 
съобщиха от пресслужба-
та на президента. 
Държавният глава също 
така подписа указ за про-
извеждането на парла-
ментарни избори на 11 
юли 2021 г., както и указ 
за назначаване на състава 
на Централната избира-
телна комисия.
Служебното правител-
ство е в следния състав:
Стефан Динчев Янев 
за служебен министър-
председател на Републи-
ка България
Гълъб Спасов Донев за 
служебен заместник ми-
нистър-председател по 
икономическите и соци-
алните политики и слу-
жебен министър на труда 
и социалната политика.
Бойко Илиев Рашков за 
служебен заместник ми-
нистър- председател по 
обществен ред и сигур-
ност и служебен минис-
тър на вътрешните рабо-
ти.
Атанас Ангелов Пеканов 
за служебен заместник 
министър-председател по 
управление на европей-
ските средства.
Асен Васков Василев  за 

служебен министър на 
финансите
Георги Великов Панайо-
тов за служебен минис-
тър на отбраната
Стойчо Тодоров Кацаров 
за служебен министър на 
здравеопазването
Виолета Колева Комито-
ва за служебен министър 
на регионалното разви-
тие и благоустройството
Николай Денков Денков 
за служебен министър на 
образованието и науката
Светлан Христов Стоев 
за служебен министър на 
външните работи
Янаки Боянов Стоилов 
за служебен министър на 
правосъдието
Велислав Величков Ми-
неков за служебен минис-
тър на културата
Асен Петров Личев за 
служебен министър на 
околната среда и водите
Христо Георгиев Бозуков 
за служебен министър на 
земеделието, храните и 
горите
Георги Георгиев Тодоров 
за служебен министър 
на транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията
Кирил Петков Петков за 
служебен министър на 
икономиката
Андрей Стефанов 
Живков за служебен ми-

нистър на енергетиката
Стела Иванова Балтова 
за служебен министър на 
туризма
Андрей Георгиев Кузма-
нов за служебен минис-
тър на младежта и спорта
Държавният глава Румен 
Радев подписа и указ за 
назначаване на състава 
на Централната избира-
телна комисия
На основание чл. 98, т. 
7 от Конституцията на 
Република България във 
връзка с чл. 46, ал. 4 от 
Изборния кодекс пре-
зидентът Румен Радев 
назначава Централна 
избирателна комисия в 
състав:
За председател на Цен-
тралната избирателна ко-
мисия държавният глава 
назначава Камелия Ней-
кова.
Димитър Димитров, 
Емил Войнов, Росица 
Матева и Цветозар Томов 
са назначени за замест-
ник-председатели.
Севинч Солакова заема 
длъжността секретар.
Членове на комисията 
са: Георги Баханов, Елка 
Стоянова, Ерхан Чаушев, 
Йорданка Ганчева, Кра-
симир Ципов, Любомир 
Гаврилов, Любомир Ге-
оргиев, Силвия Стойче-
ва, Цветанка Георгиева.

По традиция всяка го-
дина в средата на месец 
май, с откриване на из-
ложби и с провеждане 
на културна програма, 

Исторически музей 
– Балчик отбелязва 
Европейската нощ на 
музеите. Събитието 
е отложено в цялата 

страна за неопределен 
период от време, но ор-
ганизираните изложби 
по този повод, могат да 
бъдат разгледани, без 
официално представя-
не. 
В Художествената гале-
рия до средата на месец 
юни посетителите мо-
гат да видят две излож-
би – „Земя на труд и 
любов”, гостува частен 
музей „Арете” и излож-
ба, в памет на худож-
ниците Георги Горчев, 
Иван Чернев и Николай 
Янев, живели и твори-
ли в Балчик.
   Частният музей „Аре-
те”, София, с директор  
д-р Нина Дебрюне, е 
създаден от проф. Ди-
митър Иванов, историк, 
журналист, специалист 
по национална сигур-
ност, директор на Ин-
ститута по теория и 
практика на лидерство-
то „Стефан Стамбо-
лов”, автор на повече от 

20 монографии по ис-
тория, политика и кул-
турно наследство и на 
стотици статии и есета. 
В Балчик музеят пред-
ставя една от своите 
колекции с графики и 
малка пластика на име-
нити български худож-
ници.  В залите на ху-
дожествената галерия 
са експонирани ориги-
нални произведения на 
Илия Бешков, Златю 
Бояджиев, Васил Сто-
илов, Румен Скорчев, 
Андрей Николов, Лю-
бен Диманов, Величко 
Минеков, Иван Лазаров 
и други емблематични 
имена в българската 
графика и скулптура.
    Втората изложба 
представя пейзажи от 
Балчик на  Георги Гор-
чев и  Иван Чернев, а 
творбите на Николай 
Янев са в областта на 
портретния жанр и на-
тюрморта.

ИМ Балчик


