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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”)

 
             
Валери Александров - VALEX.  Ковид 19 в целия свят

 
             
Интервю на Маруся Костова с младата оперна певи-
ца Лъчезара Георгиева четете на стр.3 

Лъчезара Георгиева

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

 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС БАЛЧИК 

И З Л О Ж Б А 
на 14.XII.2020 г. по предварително изготвен график 

В СГРАДАТА НА ЦПЛР - ОДК БАЛЧИК 

КОНКУРСЪТ Е ИНДИВИДУАЛЕН! 
Представяне на творбите в ЦПЛР - ОДК Балчик 

до 7 декември 2020 г. 

МОЛБА
За малка финан-
сова помощ от 

2500 лв.
Екип от родолю-
биви млади хора, с 
честна инициатива 
за документален 
филм с нови факти 
– публицистика, 
революционната му и международна 
дейност, гибел в живота на Христо-
фор Ботев Петков ( Христо Ботев), 
молим за съпричастност и помощ, с 
която ще финали-
зираме най-важни-
те части на филма и 
ще заснемем кадри 
и архив в чужбина! 

С благодарност!

С уважение!

С надежда!

Иван Тренев – ра-
дио „Гама“ - Видин
E-mail: van4omani@
gmail.com
IBAN:
BG97BPBI79
401066029602


