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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  диоприч-
ни рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи 
от очен лекар  специалист - офталмолог. 

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

Работник “Поддръжка на голф комплекс”
Голф комплекс БЛЕКСИРАМА

 търси да назначи служители за поддръжка за 
озеленяване на голф комплекс и голф игрище.

Предлагаме:
- Атрактивни условия за работа с опции за 
развитие    
- Осигурен транспорт до комплекса
- Осигурен обяд
- Работно облекло
                                 Телефон за връзка: 0876398787

П О К А Н А 
Управителният съвет на Сдружение „Ловно 

рибарско дружество – Морски орел” град Балчик, 
Ви кани на Общо събрание на Дружеството,  на 

основание чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ на 16 май 2019 г.  /
четвъртък/ от 16.00 ч. в конферентната зала на хотел 

„Реджина Мария” при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Доклад за дейността на Сдружението за 2018 г.
2.Отчет на Контролния съвет.
3.Избор на делегати на ОС на НЛРС – СЛРБ
4.Обсъждане на актуалната обстановка във връзка с 
АЧС.
5.Други.

Отново напомняме на Европа за 
вечната красота на Двореца в Балчик

В една от изложбени-
те зали на Български 
Културен Институт - 
Будапеща се откри на 
5ти април експозици-
ята “Вечната красота 
на Двореца в Балчик” 
и ще гостува в Унга-
рия в продължение на 
един месец. Изложбата 
включва 40 авторски 
цветни творби на фото-
графите Румяна Тенева 
и Ясен Казанджиев, и 20 
стари черно-бели сним-
ки от архива на „Дворе-
ца“ - Балчик. Цветните 
фотоси са правени в 
продължение на 4 го-
дини по време на меж-
дународния арт форум 
„БезГраници“. Куратор 
на експозицията е г-жа 
Жени Михайлова – ди-
ректор на Държавен 
Културен Институт 
– „Културен Център 
„Двореца““
 Откриването на излож-
бата премина при голям 
интерес. Сред многото 
гости имаше предста-
вители от дипломати-
ческия корпус, бизнеса, 
интелектуалци, българи 

и унгарци - приятели на 
България.
 Реализирането на екс-
позицията в Будапеща 
е в резултат на дълго-
годишното креативно 
сътрудничество на арт 
мрежа „Скендерман“ с 
БКИ- Будапеща и ДКИ 
КЦ„Двореца“. Фотогра-
фите Румяна Тенева и 
Ясен Казанджиев благо-
дарят най-сърдечно на 
директора на БКИ „Бу-
дапеща“ - г-н Пламен 
Пейков и на директора 
на „Двореца“ - Балчик 
г-жа Жени Михайлова, 
заради които експози-
цията в Будапеща стана 
реалност.
 Изложбата освен в Ун-
гария беше представена 
и в Посолството на Бъл-
гария в Берлин (Герма-
ния) по повод края на 
българското европред-
седателство на съвета на 
ЕС, както и в БКИ „Хаус 
Витгенщайн“ - Виена 
(Австрия) и арт-кафе 
„Тукан“ във Велашске 
Мезиржичи (Чехия) и 
БКИ – Братислава (Сло-
вакия). Поради големия 

интерес към „Двореца“ 
в Балчик и изложбата, 
тя ще гостува и в други 
европейски центрове.
 Фотографите Румяна 
Тенева и Ясен Казан-
джиев работят и творят 
активно в последните 
години в Навара, Ис-

пания и са участвали 
и в много други самос-
тоятелни и колективни 
изложби в Испания, 
Германия, България, 
Румъния, Япония, Гру-
зия, Армения, Украйна 
и Чехия.
 Ясен КАЗАНДЖИЕВ


