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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

Коледарчета от ЦДГ № 3 гостуваха на общинските съветници и общинските служители, Коледарчета от ЦДГ № 3 гостуваха на общинските съветници и общинските служители, 
за да ги поздравят с настъпващите Коледни и Новогодишни празници. Сесията на ОбС бе за да ги поздравят с настъпващите Коледни и Новогодишни празници. Сесията на ОбС бе 
прекъсната, за да се даде думата на децата, а ОбА подари на всички деца торбички с лаком-прекъсната, за да се даде думата на децата, а ОбА подари на всички деца торбички с лаком-
ства.                                                                                                         Фото: Маруся КОСТОВА ства.                                                                                                         Фото: Маруся КОСТОВА 

Инвестиционни 
предложения за Балчик

Голф 
“Момчил”

„ТЕССА УИНД ГОЛФ 
КЛУБ” АД,  уведомя-
ва за инвестиционно-
то си  предложение: 

Изграждане на  на 
„Ваканционно селище 
“Момчил Голф и голф 
игрище” в Балчик – 
вилна зона “Момчил“ 
гр. Балчик.
Срещата за обсъждане 
на ОВОС ще се прове-
де на 18.01.2017 г. от 
10,00 часа, в заседа-
телната зала на първи 
етаж в административ-
ната сграда на община 
Балчик, град Балчик.

Дървен 
ресторант в 

“Албена”
Реплика на извест-
ния дървен ресторант 

с мексиканска кухня 
„Питър Хауз” ще бъде 
построен по главна-
та пешеходна алея на 
„Албена”. Той ще се 
нарича „ТЕКС-МЕКС” 
и ще бъде в непосред-

ствена близост до 
хотел „Добруджа” и 

хотелската група „Ла-
гуни”. Ресторантът 
ще бъде върху ивични 
фундаменти от сто-

манобетон, с подови 
клинкерни плочки, а 
в галерията с 30 мм. 
Дървено дюшеме. 
Покривът ще бъде от 
керамични керемиди, 
тип „ВРомански”. За-
строената площ ще 
бъде 156.41 кв.м., с те-
раси от 142.74 кв.м.

Почистване 
на речните 

корита
Това се налага във 
връзка с предотвратя-
ване наводненията в 
курортния комплекс 
„Албена” и резервата 
„Балтата”. Ще се на-
прави необходимото 
за проводимостта на 

реките Краневска и 
Батова и възстановя-
ване на естествения 
речен отток.  
                                      /Б.Т./

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични рамки и слънчеви очила на атрактивни 
цени. Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  специалист - оф-
талмолог. 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

Хористите на Състава за популярни песни, с диригент маестро Хористите на Състава за популярни песни, с диригент маестро 
Райко Тонев, вече 25 години са едни от най-издържливите и дис-Райко Тонев, вече 25 години са едни от най-издържливите и дис-
циплинирани самодейци в НЧ “Паисий Хилендарски” Балчик. Да циплинирани самодейци в НЧ “Паисий Хилендарски” Балчик. Да 
са живи и здрави! Нека бъдат и пребъдат!       Фото: Деница ДИ-са живи и здрави! Нека бъдат и пребъдат!       Фото: Деница ДИ-


