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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  диопрични 
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”)

Радостна новина

На 25 юни – СУ „Хрис-
то Ботев” /Балчик/ ще 
проведе официална це-
ремония по изпращане 
на абитуриентите и аби-
туриентски бал тради-
ционно в голф курорта 
„Лайт Хаус”край Бал-
чик.
Завършилите успешно 
Балчишката гимназия са 
37 души – съобщи ди-
ректорът г-н Станислав 
Николов. За вестника с 
радост и гордост г-жа 
Ани Иванова /зам.-ди-
ректор/ подчерта име-
ната на отличниците на 
Випуск 2020 г, които 

имат отлични матуритет-
ни оценки: Тодор Събев 
Тодоров /англ.език 5.61; 
бълг.ез.5.43/; Георги 
Красимиров Господинов 
/география 5.61; бълг.
ези.5.12/; Стефан Ясе-
нов Янев /биология 5.56; 
бълг.ез.4.98/;Нурсес Ер-
ханова Мехмедова /био-
логия 5.53, бълг.ез.5.09/.
Класните ръководители, 
извели успешно XII „а”и  
XII „б”клас са съответно 
г-жа Деница Градинаро-
ва /преподавател по бълг.
ез. и л-ра/  и г-жа Весе-
лина Мирчева /препода-
вател по физкултура/. XII 

a клас са с непрофили-
рана подготовка, а XII б 
клас са със специалност 
„Производство на кули-
нарни изделия и напит-
ки“, професия „Готвач“.  
Успех и в по-нататъшния 
път на Балчишката слав-
на гимназия!
Зрелостниците от СУ 
„Хр.Смирненски”с. Об-
рочище са само 8, като 
на Държавните зрелост-
ни изпити са се явили 7. 
Абитуриентски бал не 
предвиждат да органи-
зират.
Малките “зрелостни-
ци” от 7 клас : 44 от 

ОУ „Антим I”, 27 от 
СУ „Хр.Ботев” ,  23 от 
СУ „Хр.Смирненски” 
с.Оброчище ; 20 от ОУ 
„Св.Св.Кирил и Мето-
дий”; 8 от с.Соколово и 9 
от с. Сенокос се явиха на 
изпит по български език 
и литература на 15 юни, 
а по математика на 17 
юни. Резултатите се оч-
акват на 25 юни, съобщи 
за вестника г-жа Краси-
мира Кирчева, началник 
отдел „Образование, ху-
манитарни, социални и 
стопански дейности”.

          Маруся КОСТОВА


