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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

Лекари, медицински сестри и служители от Медицински център I – Балчик при-
състваха на водосвет за здраве, отслужен в църквата „Св.Георги” от свещеноиконом 
Стратия Александров, който припомни, че предния ден е бил празникът Св. Панте-
леймон, покровител на лекарите и че е достойно да се почетат починалите лекари 
д-р Кр.Георгиева и д-р Златева, които остават в спомена на високопрофесионалните 
доктори и почтени приятели.                                                      Фото: Маруся КОСТОВА

Това са само част от усмивките на доволните от себе си музиканти от Симфонич-
ния оркестър на БНР.                                                                                                               
                                                                                                       Фото: Маруся КОСТОВА 
С бляскав, специален 
концерт за ценители 
и познавачи на му-
зиката, изнесен от 
Симфоничния оркес-
тър на Българското 
национално радио, 
завършиха на 30 юли 

„Дните на класиката” 
в Балчик за 2016 г. 
Маестро Славил Ди-
митров дирижира из-
пълнението на произ-
ведения от Волфганг 
Амадеус Моцарт, Йо-
зеф Хайдн и Лудвиг 

Ван Бетовен. 
Като солист участва 
с неповторимото си 
музикално владее-
не на инструмента 
тромпетистът Петър 
Македонски.
Гостите и гражда-

ните на Балчик ще 
запомнят седемте ве-
чери на музикалното 
изкуство , бележе-
щи седмото издание 
на този авторитетен 
фестивал, който тази 
година беше само с 

Кметът на Община Балчик г-н Николай Ангелов и съпругата 
му д-р Румяна Малчева Ангелова бяха най-редовни и възторже-
ни свидетели на музикалния фурор през седемте „Дни на кла-
сиката - 2016“.                                     Фото: Маруся КОСТОВА 

български музикал-
ни творци, но широ-
ко известни, не само 
у нас, но и по света. 
Богати, но безплатни 

концерти – дар от Об-
щина Балчик за всич-
ки музикални естети. 
Да пожелаем успех, 
в който не се съмня-

ваме и на следващи-
те класически дни в 
Балчик.

Фото: 
Маруся КОСТОВА


