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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 Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

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

* строителствo *ремонт *проектиране*

Богородица /2014 г./в храм „Св.Георги“ в Балчик с песни, изпълнени от хора на Клуб 
„Здраве“, с диригент г-н Тодор Тодоров и председател на клуба г-жа Тодорка Ха-
ризанова. Тази снимка ще участва в конкурса от името на вестник „Балчишки 
телеграф“. 

 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 Оптика „Ювелир“ в град 
Балчик, кв.“Левски“ 
 (до магазин SHEF)

Сайтът за изкуство, 
култура и правосла-
вие «Подиум» и пор-
тала «Православието - 
Добрич» организират 
Първи национален 
фотоконкурс - «Пра-
вославието в Добруд-
жа».
Фотоконкурсът «Пра-
вославието в Добру-
джа» има за цел да 
представи разнообра-
зието и красотата на  
Православието в цяла 
Добруджа, както и да 
увеличи познанието 
за православието като 
цяло,  животът и де-
лото на свещениците, 
монасите и миряните 
в енориите на БПЦ в 
Добруджанския край.
Може да участвате със 
снимки отразяващи 
Православният живот 
в Добруджа, в катего-
риите: Архитектура, 
пейзаж, портрет и ре-
портаж.
Конкурсът започва на 
5.10.2021 г. и завърш-

ва на 8.12.2021 г. 
Участието е безплат-
но и без възрастови 
ограничения. 
Участниците могат да 
представят максимум 
5 снимки. 
Необходимата инфор-
мация за снимките е: 
Име на автора, Адрес, 
електронна поща, За-
главие на снимка (с 
описание, ако е необ-
ходимо)
В конкурса се до-
пускат само авторски 
фотографии.
Снимките трябва да 
бъдат изпратени във 
формат jpeg, png. Ка-
чеството и размерът 
на снимката трябва да 
е не по-малко от 2000 
пиксела.
Снимките се изпра-
щат на имейл адрес: 
pravoslavietodobrich@
gmail.com.
Участникът трябва да 
държи и потвърждава, 
че притежава всички 
права върху предста-

вената(ите) сним-
ка(и). 
С въвеждането на 
участниците в конкур-
са се предоставя на 
организаторите («По-
диум» и «Правосла-
вието - Добрич») пра-
вото да публикуват 
снимки в публикации 
на организаторите, 
свързани с конкурса, 
като албуми, календа-
ри, изложби.
След приключване 
на конкурса жури ще 
определи и обяви по-
бедителите, а връчва-
нето на наградите ще 
стане в навечерието 
на Рождество Христо-
во.
Предвидени са три 
парични награди от 
по 100, 50 и 20 лева 
за първите най-добри 
фотоса. Предвидена 
е и една предметна 
награда за млад ав-
тор, отразил вярата на 
свои съмъшленици. 
По електронната си 

поща всички участ-
ници ще получат гра-
мота за участие. На-
градените снимки ще 
бъдат публикувани 
както в сайта «Поди-
ум» и «Православиет-
но - Добрич, така и 
в повечето медии от 
региона отразяващи 
Православният живот 
в Добруджа.
След получаване на 
снимките, на всеки 
участник ще бъде из-
пратено потвържде-
ние по имейл.
 Организатор на Пър-
вия национален фото-
конкурс - «Правосла-
вието в Добруджа» са 
списанието и сайтът 
за изкуство, култура 
и православие «Поди-
ум» и портала «Пра-
вославието - Добрич».

С уважение:
Ангел Радилов

основател и гл.ре-
дактор на «Подиум» 
и «Православието - 

Добрич»

Първи национален фотоконкурс - 
„Православието в Добруджа“

Абонамент‘2021 „Балчишки телеграф“ - 
Вашият вестник и електронно издание! 

Годишен абонамент  за електронното издание 30.00 лв. 
Абонирайте се в „Български пощи” ЕАД :  Кат.№ 2628 за 

в.”Балчишки телеграф” и Кат.№ 2629 за сп.”Форум”
Абонамент може да направите и в редакцията на вестника в хо-

тел „Балчик” офис 105 тел. 0899 655 249 
Сметка в Банка ОББ Балчик  IBAN BG 65 UBBS88881000573627  
„Масони – МК” Балчик пл.”21 септември” №5 МОЛ Маруся Косто-

ва  ЕИК 201927699

ДТШ  към ансамбъл „Балик“ .“За XI МФФ „Море от ритми“ 
четете на стр.3 и стр.4. 

Община Балчик изпълнява проект “Осигуряване на достъпна среда и създаване на 
зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Бал-
чик“ по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.008 Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 
„Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност 
и морския потенциал на територията”от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна 
– Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
По проекта ще се изгради зоната за спорт, отдих и свободно време в отреден за тази цел 
терен (в кв.1157, УПИ I по плана на Балчик), разположен на юг от ж.к. ”Балик” с площ 28 
дка. Изграждането на съоръженията е предпоставка за развиване на масов спорт и учеб-
но-тренировъчна дейност, свързани с физическа и психическа подготовка, и издръжли-
вост на младите хора. Предвидени за изпълнение са следните спортни игрища: игрище 
за футбол с настилка тип „Изкуствена трева“, дренаж, осветление, ограда и тенис на корт 
с настилка тип твърдоеластична от синтетични материали.Изградената инфраструктура 
ще бъде достъпна и за хора в неравностойно положение.
Инвестицията на настоящият проект, е част отмащабен за цялостно оформление на пар-
кова и спорна зона в кв. „Балик“. 
Бюджет на проекта: 390 023,80 лв.
Срок на изпълнение:18 месеца


