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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 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”)

Ежегодната 
ротация в 

Ротари клубовете

Ежегодната ротация 
в Ротари клубовете, 
когато официално 
се предава верижно-
то огърлие от стария 
на новия председа-
тел  бе в Балчик /

дистрикт 2482/ на 
30 юни 2018 г. На-
стоящият президент 
Енчо Сапунджиев 
предаде символите 
на ротарианството 
на Веселин Киря-

ков. 
Церемонията се 
състоя в ресторант 
„Българка” град 
Каварна и включва-
ше изискана вече-
ря, която премина с 

много смях, настро-
ение, обсъждане на 
годишните меро-
приятия и споделяне 
на нови идеи, които 
да се осъществят 
през следващата го-

ВАРНЕНСКАТА ФИРМА 
„ВИКТОРИ ХОУМ СЪРВИС”

предлага работа за брокер на 4 часа, 
40%  възнаграждение от реализирана сделка

С възможност за развитие
 Управител: Мартина Болдирева

тел. 0883212422

дина, под председа-
телството на г-н Ве-
селин Киряков. 

Фото: 
Д.БОРИСОВА


