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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 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”)

Един пълен с позитиви ден 
от три големи събития

„Котките”е с премиера в Лондонския Уест Енд през 1981 г., след това на Бродуей в Ню 
Йорк през 1982 г. Мюзикълът се поставя по цялото земно кълбо, а на 8 юли 2017 г. в Бал-
чишкия Дворец.                                                                                    Фото: Тодор ГОСПОДИНОВ

Денят 8 юли 2017 г. 
/събота/ бе изпълнен 
с толкова много лет-
ни мероприятия, че 
трудно би могъл да 
огрееш навсякъде, 
колкото и да ти се 
иска. 
Сутринта, от 9.00 ч. 
до 11.00 ч., се про-
веде наистина с дет-
ско вълнени, второто 
издание на Детския 
фестивал „Пясъчни 
творения”, по идея 
на 14-годишния 
Мартин Кръстев, 
който има най-раз-

лични интереси и се 
изявява в областта 
на изкуството.
От 20.00 ч. започ-
на в ресторант „Ел 
Симпатико” /разпо-
ложен на крайбреж-
ната алея на Балчик/ 
дългоочакваният 
концерт на „Обичай-
ните заподозрени 
край морето” - го-
лемите музиканти: 
Стефан Вълдобрев /
вокал/; Стоян Янку-
лов /ударни инстру-
менти/; Веселин Ве-
селинов /еко/; Иван 

Лечев /китари/; Ми-
рослав Иванов /ки-
тари/. 
На своята стена във 
Фейсбук Тодор Гос-
подинов /балчиклия, 
гл. редактор на в. 
Монитор”/публику-
ва снимки от концер-
та и балетния спек-
такъл като написа: 
Иван Лечев, Стефан 
Вълдобрев и Стун-
джи - на две сцени 
едновременно с мю-
зикъла „Котките“ В 
БАЛЧИК.               
От 21.00 ч. на от-

критата сцена на 
ДКИ КЦ „Двореца‘‘ 
Балчик се предста-
ви мюзикълът „Кот-
ките” на сър Андрю 
Лойд Уебър, който 
създава това попу-
лярно музикално 
произведение след 
10-годишен труд и 
то се задържа вече 35 
години на сцена по 
целия свят. Тази съ-
ботна вечер в Балчик 
оживяха мотивите от 
сборника с детски 
стихове „Книга за 
практичните котки 

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

 „Обичайните заподозрени” в Балчик. 
                                                                 Фото: Тодор ГОСПОДИНОВ

Институт по биоразнообразие
и екосистемни изследвания 

Българска академия на науките

ОБЯВА

Във връзка с разработения Интегриран план за управление на защитени зони 
BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна и BG0002051 „Калиакра“ и BG0002097 „Белите скали“ 
за опазване на дивите птици, на основание чл.13, ал.2, т. 1 от Наредбата за усло-
вията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на за-
щитени зони, изпълнителят ИБЕИ-БАН организира обществените обсъждания 
на проекта на Интегрирания план за управление. 
Обществените обсъждания ще се състоят на 4 август 2017 г. от 10 ч. в сградата на 
община Каварна, а от 15 ч. - в сградите на общини Балчик и Шабла. 
Материалите са на разположение за запознаване в общини Каварна, Шабла, Бал-
чик, както и в РИОСВ-гр. Варна, както и на интернет страницата на ИБЕИ-БАН

на Бай Посум” на Т. 
С. Елиът. Режисьор – 
постановчик е проф.
Светозар Донев. И 

балчиклии, и гости 
на града полудяха 
по „Котките” на сър 
Уебър. А след пред-

ставлението дълго 
се фотографираха с 
тях.
Маруся КОСТОВА


