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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

строителствo ремонт проектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон 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

ПОЗДРАВИТЕЛЕН ПОЗДРАВИТЕЛЕН 
АДРЕСАДРЕС

Ръководството на 
международния фо-
рум ,,Българско на-
следство’’ - град 
Балчик,  РБългария  
- поздравява г-жа Га-
лина Желяпова,  дири-
гент на 70-годишния  
заслужил етнографски 
женски  хор в град 
Твърдица, РМолдова, 
бесарабски българки, 
съхранили българско-
то песенно народно 
творчество. 

 Пожелаваме все 
така успешно да па-
зите българското!

                                                                                                       
С уважение: Маруся 
Костова - директор 

на Мф ,,Българ-
ско  наследство’’                                 

град Балчик, Репу-
блика България

ОО НА СИБ ГР. БАЛЧИК-КЛУБ”СВ.МАРИНА”ОО НА СИБ ГР. БАЛЧИК-КЛУБ”СВ.МАРИНА”

Сърдечно благодари на “Бал Клас”-ООД , град Балчик, в лицето на г-н 

Николай Пармаксъзов, за дарените козунаци за светлия християнски 

празник Великден!

Уважаеми приятели, с вашето внимание, Вие изразихте своята съпри-

частност към хората с увреждания, вдъхнахте вяра, че не са забравени!

Бъдете здрави и от БОГ Благословени!

С уважение Деспина МАРИНОВА

Председател на клуб „Св.Марина” град Балчик

 


