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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

На снимката: Коледно тържество на училище „Биг Бен”, провело се 
на 19 декември 2017 г. в Клуба на Съюза на офицерите и сержантите от 
резерва и запаса /СОСРЗ/.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – Б А Л Ч И К
П О К А Н А

Община Балчик отправя покана за 
обсъждане на

 бюджета за 2018 год., което ще се проведе на 
12.01.2018 год. (петък) от 14.00 часа в Заседател-

ната зала на
 Общински съвет - Балчик.

Кметът на Балчик с 
отличие от Оксфорд

Кметът на Балчик Ни-
колай Ангелов получи 
флага на Европа и спе-
циален сертификат за 
успешно управление на 
градската среда на тра-
диционната Среща на 
върха на лидерите, коя-
то се проведe на 20 и 21 
декември 2017 г. в Окс-

форд, Великобритания. 
Библиотеката на прес-

тижното учебно заве-
дение събира почетни 
представители на бизне-
са и академичния елит 
от 55 страни по света. 
Срещата се организира 
от Академичния съвет на 
Оксфорд и Програмата 

за насърчаване на инвес-
тициите „Prime Business 
Destination“. 

В рамките на фору-
ма кметът на Балчик г-н 
Николай Ангелов и зам.-
кметът г-н Димитрин Ди-
митров са представили 
инвестиционния потен-
циал на Белия град, както 

и историята, природните 
дадености и културата на 
Балчик. Призът, който е 
връчен на Николай Анге-
лов, е признание за бър-
зия растеж на региона, 
инвестиционната привле-
кателност и успешното 
управление през послед-
ните 10 години.         /Б.Т./

Да се знаят и да се помнят българските традиции!

В навечерието на Рож-
дество Христово в Часа 

на класа в V „б” клас при 
ОУ”Антим1” град Балчик, 

с кл.р-л М.Димитрова, 
чрез презентация от биб-

лиотека „Паисий Хилен-
дарски” Балчик  и разказа 
на г-жа Пенка Димитрова 
–дългогодишен начален 
учител и доброволец в 
библиотеката, разкрихме 
същността на Коледния 
празник, представихме 
народните традиции и 
обичаи. 

Г-жа Димитрова поз-
драви учениците с пре-
красната Коледна песен: 
”Коладе ле”!

Марияна РАДЕВА 
Библиотекар в НЧ 

„Паисий Хилендарски 
1870” Балчик

Училище за чужди езици 
„Биг Бен” Балчик Ви желае 
весела Коледа и щастлива 

Нова година!

Дойде краят на още 
една добра година, 2017, 
през която се трудихме за-
едно и постигнахме мно-
го. Благодарим на нашите 

ученици за старанието и 
артистичността, с която 
направиха този светъл 
празник така специален за 
всички ни.

Михаела САНДЖАКЯН 
Директор на Училище 

„Биг Бен” Балчик
За контакти: 0878 403 

036
Децата са най-честите и желани гости в Билиотеката на НЧ „Паисий 

Хилендарски 1870“ Балчик. Фото: Б.Т.    


