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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

УС на кооперация 
“Черно море – Балчик” 

свиква 
Общо, годишно, отчетно-изборно събрание

на 28.04.2018г./събота/ от 8.00 часа
в залата на Народно читалище

“Васил Левски - 1959”, 
град Балчик при следния

       ДНЕВЕН РЕД : 
1.Освобождаване на член-кооператори,
   приемане на член-кооператори.
2. Отчет на УС. 
3. Отчет на КС.
4. Одиторски доклад.
5. Изменения и допълнения на Устава.
6. Приемане на разчет за стопанската 
   2017/2018г. и избор на одитор.
7. Избор на Председател на кооперацията
    и членове на УС и КС

Съгласно Закона за кооперациите (чл.17, ал.2), ако не се явят 
необходимият брой членове събранието ще се проведе в същия                                                                       
ден (28 април 2018г.), на същото място (залата на читалище “Васил
Левски - 1959”) от 9.00 часа, при същия дневен ред, независимо от
броя на присъстващите

ДОБРУДЖАНСКАТА СВАТБА – 
ТРАДИЦИИ И НОВОСТИ

От най-дълбока древ-
ност хората честват 
празника на създава-
не на семейството. 
Хилядолетията са 
окичили този празник 
със странни обичаи и 
символични обреди и 
постепенно той е при-
добивал все по-голя-
мо значение у всички 
народи. Сватбата, чрез 
комплекс от ритуали 
и действия, отразява 

по своеобразен начин 
един важен преход 
в живота на човека, 
промяна в личностния 
и социален статус, от-
деляне от едно семей-
ство и начин на живот 
и приобщаването му 
към друго.
Традиционната бъл-
гарска сватба е една 
съвкупност от пред-
християнски ритуа-
ли, които народът ни 

е съхранил през ве-
ковете. Какъв е бил 
сватбеният обичай в 
добруджанския край 
преди и може ли да се 
направи паралел със 
сега съществуващия?  
Как е изглеждала сват-
бената одежда преди 
100 години и какво 
представлява сватбе-
ната рокля сега?
Какво е имало на тра-
пезата в деня на сват-

беното тържество?
 В петъчния предио-
бед  /20 април, 11ч/ в 
Нимфеума живи мо-
дели, пременени в 
традиционни сватбени 
облекла и съвременни 
булчински рокли, ще 
ни разходят през вре-
мето. 
 Заповядайте!

ДКИ КЦ „Двореца” 
Балчик


