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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Ние сме в крак с всички новости и последни тенденции,
можем да намерим решение за всеки проблем и имаме

избор за всеки вкус.
Посетете нашия магазин и склад, за да се уверите в

любезното и бързо обслужване, разнообразния асортимент и

ниски цени на строителни продукти и дървен материал.

ПАЗАРУВАНЕТО ПРИ НАС Е ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ

ЗАПОВЯДАЙТЕ, ЩЕ ОСТАНЕТЕ ДОВОЛНИ!

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

За четвърта поредна
година в град Балчик
се провежда  между-
народен детски фести-
вал на английския език
”Светът в детските дла-
ни”, организиран от
Община Балчик, Отдел
„Образование и хума-
нитарни дейности” ,
Народно читалище
„Паисий Хилендарс-
ки” гр. Балчик , Свет-
лана Атанасова -препо-
давател в частна анг-
лийска школа. Фести-
валът е място, където
участниците се насла-
ждават и се разбират,
независимо от култур-
ните и националните
различия, прекрасна
възможност да споде-
лят своя опит в изуча-
ване и преподаване на
английски език. Това е
мощен стимул за уча-
стниците да развиват
уменията си и да изя-
вяват таланта и творче-
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ството си. Фестивалът
е събитие в подкрепа на
красотата, толерантно-
стта и приятелството.
Фестивалът е символ
на любовта, единство-
то и вдъхновението.
Участниците имат мно-
го общи интереси, уси-
лия, усърдна работа,
ентусиазъм, идеи,
енергия и емоции, кои-
то допринасят за ими-
джа на фестивала

 Тази година във
фестивала се включи-
ха 10 групи, които на-
брояват повече от 200
участници от четири
руски и два българс-
ки града. Участниците
разгърнаха своята
обич към английския
език в три направле-
ния: Театрално изкус-
тво, рецитал и певчес-
ки умения.

Тазигодишното жу-
ри на мероприятието
бе в състав: Елена Су-

хачова, Наталия Тимо-
феева, Татяна Пилю-
тик, Мила Маврова и
Здравка Банчева. Те
имаха честта да жури-
рат артисцизма, талан-
та и невероятните уме-
ния на децата.

Директорът на фести-
вала Светлана Атанасо-
ва отбелязва с гордост,
че четвъртият фестивал
е много успешен и все
повече придобива по-
пулярност като единст-
веният по същността си
фестивал в България. С
тази детска изява все
повече се издига авто-
ритетът на Балчик като
фестивален град, който
ще продължава да съ-
бира запалени участни-
ци във фестивали от
различен род, но с ед-
на цел- любов към из-
куството на различни-
те култури по света.

          Жоро
ИВАНОВ




