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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 слънче-
ви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват безплат-
ни 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

УС на кооперация 
“Черно море – Балчик” 

свиква 
Общо, годишно, отчетно-изборно събрание

на 28.04.2018г./събота/ от 8.00 часа
в залата на Народно читалище

“Васил Левски - 1959”, 
град Балчик при следния

       ДНЕВЕН РЕД :    

1.Освобождаване на член-кооператори,
   приемане на член-кооператори.
2. Отчет на УС. 
3. Отчет на КС.
4. Одиторски доклад.
5. Изменения и допълнения на Устава.
6. Приемане на разчет за стопанската 
   2017/2018г. и избор на одитор.
7. Избор на Председател на кооперацията
    и членове на УС и КС

Съгласно Закона за кооперациите
(чл.17, ал.2), ако не се явят 
необходимият брой членове 
събранието ще се проведе в същия                                                                       
ден (28 април 2018г.), на същото
място (залата на читалище “Васил
Левски - 1959”) от 9.00 часа, при 
същия дневен ред, независимо от
броя на присъстващите

ПОХОДЪТ НА КНИГАТА ПРЕМИНА 
ПРЕЗ БАЛЧИК И СЕНОКОС

Стартира „Походът 
на книгите” -2018 с 
литературно утро в 
ДГ ”Мир”с.Сенокос и 
ЦДГ ”Чайка”Балчик.
По повод 2 април-
Международния ден 
на детската книга, де-
цата бяха запознати с 
пътя на книгата, който 
изминава, за да дос-
тигне до читателя, с 

„Молбата на книгата”.
Празникът съвпада 
с рождения ден на 
Х.К.Андерсен-създал 
едни от най-великите 
приказки на всички 
времена.
В творчеството на дат-
ския писател децата се 
потопиха чрез презен-
тация, представена от 
Библиотеката на НЧ 

„Паисий Хилендарски 
1870” Балчик.
Гост на мероприятието 
бе г-жа П.Димитрова-
учител, член на Лите-
ратурен клуб ”Йордан 
Кръчмаров”Балчик. 
Тя обърна внимание 
на децата на вълшеб-
ните приказки на дат-
ския писател и посла-
нията, които носят.

Децата получиха 
книжки от дарител-
ската кампания на 
библиотеката за офор-
мяне на „Кът на кни-
гата” в детската гра-
дина, а те поднесоха 
своя поздрав от сти-
хотворения и песни за 
пролетните празници.

 
Мариана Радева

На 12.04, четвъртък от 18.00 часа, пред Съдебните 
палати в Добрич и София се организират протести в 

защита на Желяз Андреев.
Целта е да се попречи на един невинен човек да бъде 

екстрадиран в САЩ.

Да спрем екстрадирането на Желяз Андреев с 
ПЕТИЦИЯ

За да ПОТВЪРДИТЕ вашия подпис, моля, отворете 
следната страница:

https://www.peticiq.com/c/8426653/GHGUAV

Повече за изготвянето на петиция, в защита на 
Желяз Андреев, четете на стр.2 


