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Продължение на в.�Морски телеграф� БАЛЧИК,    пл.�21 септември� №1 офис 105 х-л �Балчик� GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg   
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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 

�Уп р а в л е н и е  н а  л у к с о з н о т о 
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

21 септември - Ден на освобождението
 на Балчик от румънска окупация 

Начало на тържеството на площад �21 септември� Балчик с официални лица: Ни-Начало на тържеството на площад �21 септември� Балчик с официални лица: Ни-
колай Ангелов /кмет на Община Балчик/, Георги Първанов /лидер на Партия �АБВ�/, колай Ангелов /кмет на Община Балчик/, Георги Първанов /лидер на Партия �АБВ�/, 
Николай Колев /лидер на Партия �БСП� Балчик/, Мариана Ангелова /секретар на Николай Колев /лидер на Партия �БСП� Балчик/, Мариана Ангелова /секретар на 
Община Балчик/, Атанас Атанасов /общ.съветник/, Велко Михайлов/лидер на Пар-Община Балчик/, Атанас Атанасов /общ.съветник/, Велко Михайлов/лидер на Пар-
тия �АБВ� Балчик/ и др.тия �АБВ� Балчик/ и др.

Ученици от СУ �Христо Ботев� Балчик издигнаха българ-Ученици от СУ �Христо Ботев� Балчик издигнаха българ-
ското национално знаме, знамето на град Балчик и на Евро-ското национално знаме, знамето на град Балчик и на Евро-
пейския съюз, по случай празника 21 септември. пейския съюз, по случай празника 21 септември. 

Ученици от Ученици от 
ОУ �Антим I� ОУ �Антим I� 
гр.Балчик, под ръ-гр.Балчик, под ръ-
ководството на ководството на 
своята учителка своята учителка 
по музика Свет-по музика Свет-
лана Иванова, из-лана Иванова, из-
пълниха песни за пълниха песни за 
БългарияБългария

Снимки:Снимки:
Маруся Маруся 

КОСТОВАКОСТОВА

Ученици от ОУ �Св.Св.Кирил и Методий� гр.Балчик проче-Ученици от ОУ �Св.Св.Кирил и Методий� гр.Балчик проче-
тоха стихове за празникатоха стихове за празника


