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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 слънче-
ви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват безплат-
ни 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”) Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които 
студентите самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА
Web страница: www.nbu.bg  –Учебни програми 

– Електронен каталог 
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   052 607 946 – база Варна

Браво на Жени Добрева, худ.р-л  и хореограф на Танцова формация „Данс” 
към НЧ „Паисий Хилендарски 1870” Балчик, чиито балерини израснаха 
много високо в изкуството. Изпитахме голяма радост преди Коледа и удо-
влетворение от концерта в читалището на 19 декември 2017 г. 

                                                                                 Фото: Павлина ВАСИЛЕВА

„На чаша вино с коледни 
песни” - един  прекрасен 

концерт за Рождество Христово

Той се състоя на 16 де-
кември 2017 г./събота/ 
от 11.00 ч. в ТИЦ „Мел-
ницата”, където вече се 
провеждат по-голямата 
част от културните ме-
роприятия на Общината 
и започна с общо изпъл-
нение на всички певици 
и певци на песента „Рож-
дество”. С много естест-
веност и доброта първи 
излязоха пред публиката 
децата от Вокална сту-
дия „Съншайн” към НЧ 
„Паисий Хилендарски 
1870” Балчик, които 
под клавирния съпровод 
на Марияна Тихолова,  
флейтата на Ева Вебер 
и ръководството на д-р 
Валентина Георгиева 
изпълниха: „Зимна пе-
сничка”, „Снежинки” и 
„Mr Grinch”.

За балчиклии бе изнена-
да гостуването на децата 
от хор „Маестро Захари 
Медникаров” и на 12-те 
дами от  Дамска форма-
ция „Мистика” от До-
брич, с диригент Росица 
Дурмушлийска, работила 
и в Балчик като диригент 
на „Черноморски зву-
ци”.  Впечатлиха ни те-
норът Атанас Атанасов, 
флейтистката Маргарита 
Атанасова, пианистка-
та Радостина Гроздева 
– Кръстева, както и де-
цата –китаристки Йоана 
Костадинова и Танесса 
Кулчиар.
 Кулминация на концер-
та бе изпълнението на 
Смесен хор „Черномор-
ски звуци” с диригент 
д-р Валентина Георгиева 
и хор майстор Наталия 

Смирнова, който изпя 
познатите ни църковни 
произведения „Laudate 
Dominum” и „ Ave Maria”, 
а накрая допълниха с ком-
позицията „Приятели”, 
с която плениха и бур-
газлии при скорошното 
си гостуване там на хор 
„Родна песен” с диригент 
Левон Манукян. Тяхното 
пеене предизвика сълзи 
в очите на популярната 
оперна певица Констан-
тина Петкова, която е 
превърнала къщата си в 
с.Пчеларово в културен 
дом на български и чуж-
дестранни почитатели 
на изкуството. Въпреки 
че скоро навърши 80 го-
дини, тя не пропуска да 
посещава интересните 
събития в района.
 Вокалната студия „Сън-

шайн” ни подготви за Ко-
леда с песните: „Коледен 
звън” /солистка Теодора 
Недева от Вокална ака-
демия Каварна, с худ.р-л 
Надя Ботева/; „Коледен 
сън”/солист Мартин 
Кръстев, когото можем 
да представяме вече и 
като ученик в музикал-
на паралелка в Добрич/; 
„Коледна елха”.
 Залата на последния 
етаж на „Мелницата” 
беше препълнена с раз-
вълнувани родители, 
баби и дядовци на деца-
та от  вокалните студии  
„Бейби войсес” и „Сън-
шайн”, които изпяха едни 
от най-старите и попу-
лярни песни за празника: 
„Коладе, ладе” и „Коле-
да”.

Маруся КОСТОВА

Румънско правителство

Във връзка с проект „Повишаване конкурентоспособността на хората в 
предпенсионна възраст чрез подобряване  на тяхната квалификация и образо-
вание“ (“Advanced Competitiveness Through Improvement, Vision and Education”) 
- /ACTIVE - PROETC code 16.4.2.001; eMS code: ROBG 148/ по програма 
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България, Община Балчик организира безплатно 
провеждане на обучение в следните специалности:
- „Пекар“
- „Водопроводчик“
- „Администратор“
- „Охранител“
- „Детегледач“ 
Желаещите да се включат в курсовете за професионално обучение следва да са 
на възраст между 55 – 70 години и да имат завършено средно образование. С 
предимство ще се ползват безработни лица.
 Одобрените и включени лица в курсовете по професии, задължител-
но ще преминат  “Компютърен курс за начинаещи“ и чуждо езиково обучение 
– по избор английски, италиански, испански или немски език.
 Заявление по образец се подава в административната сграда на Об-
щина Балчик до 16.00 часа на 15 февруари 2018 г.
Телефон за връзка 0579/7-10-65 – отдел „Евро интеграция и международно 
сътрудничество“, стая 109 в общинска администрация – Балчик.

Традиционният хоров концерт “На чаша вино с Коледни песни” тази година се проведе на 16 декември 
в новия ТИЦ “Мелницата”. На снимката: Пеещите деца на Балчик, под ръководството на д-р Вален-
тина Георгиева.                                                                                                                           Фото: Маруся КОСТОВА


