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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

Международен 
форум за 
история, 

литература 
и фолклор 

тел. +359 899 655 249

Lucky’s 
кетъринг

Закусвалня “Хапката”
поръчки на тел. 0896 602632

0579/7 22 26
www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*
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 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)

„Слънчева светлина“ - флашмоб на пеещите деца от Балчик

Проектът „Силата на 
хоровата общност - 
Виртуален мост във 
време на социална 
изолация“се реали-
зира с финансовата 

подкрепа на Национа-
лен фонд „Култура“. 
Финалният флашмоб 
е на 14 май от 11 часа 
на площад„21-ви Сеп-
тември“ в град Балчик 

с премиера на специ-
ално написаната песен 
„Слънчева светлина“ 
от г-жа Мария Ангело-
ва, композитор и тек-
стописец; аранжимент 

г-н Боян Ангелов. 
В рамките на половин 
година екипът на 
„Музикален свят-
Балчик“ посети шест 
учебни институции в 

града: ОУ „АНТИМ 
I“, ОУ „КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ“, СУ 
„ХРИСТО БОТЕВ“, 
ДГ „ЗНАМЕ НА 
МИРА“, ДГ „ЧАЙКА“ 

и ДГ „ЗДРАВЕЦ“. 
В трите основни 
модула: „Запознаване“, 
„Ритъмът е в мен“ и „Аз 
мога“ пеещите деца на 
Балчик откриха своя 

музикален талант и 
обогатиха знанията си, 
като прекрачиха прага 
на репетиционната и 
концертна зала.

На стр. 2

Зам.-министърът на 
земеделието се срещна с 

рибари от Балчик
„Проучваме възмож-
ностите за подобря-
ване на инфраструк-
турата и условията 
на труд за рибарите, 
разтоварващи уло-
вите на рибарско 
пристанище „Бал-
чик“. Това заяви за-
местник-министър 
Стефан Бурджев по 
време на посещение-

то си на пристани-
щето в Балчик. За-
местник-министърът 
се срещна с корабо-
собственици и чле-
нове на екипажи на 
риболовни кораби, 
които споделиха ак-
туалните проблеми 
и предизвикателства, 
пред които е изпра-
вена местната рибар-

ска общност. На съв-
местна среща с кмета 
на община Балчик 
Николай Ангелов 
бяха обсъдени перс-
пективите и ползите 
от бъдещо по-тясно 
сътрудничеството и 
партньорство, с цел 
подобряване средата 
и условията на труд 
на рибарите.


