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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”)
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

Зумба фестивалът е наречен „Алегрия“ от неговия създател Стоян Стоянов, който го провежда през последните три години в Белия ни град, 
със спонсорство от Община Балчик.Активно във феста взеха участие обучаващите зумба специалисти: Наталия Бул /Великобритания/; Дани-
ела Чеснекова /Словакия/; Елена Баранова /Русия/; Изабела Кин /Полша/; Ларс Венсинк /Холандия/. Стотици млади и стари танцуваха, запалени 
от ентусиазма на инструкторите, които показваха игровите движения на сцената. На градския площад „21 септември“, пред северната фасада 
на Историческия музей, на 6 септември започна последният, но оживен месец от туристическия сезон на Балчик. 
                                                                                                                                                                                                                        Фото: Маруся КОСТОВА 

Зумба фестивал “ Алегрия” в Балчик  
Уважаеми родители, скъпи деца! 

 

НЧ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959” 
Набира желаещи  за новия творчески сезон 

за 

ШКОЛА ПО ВОКАЛНО ПЕЕНЕ  
“СЕПТИМА” 

В програмата на обучение:  
постановка и развитие на гласа, хармони-
чен слух, чувство за ритъм, точна дикция и 

артикулация, вокална техника, работа с 
микрофон, дишане и сценично поведение,  

солово и ансамблово пеене. 

Стилове на обучение:  
джаз, поп и рок музика, кънтри и други.  

Прослушването за новия сезон ще се състои на 
09.10.2018 г.  

От 17:00 до 18:00 часа за 7-9 годишни. 
от 18:00 до 19:00 часа за 10-13 годишни. 
от 19:00 до 20:00 часа за 14-18 годишни  

в сградата на читалището. 
 

 

 

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959” 
ГР. БАЛЧИК 

 

КАНИ 
ТАНЦЬОРИ И МУЗИКАНТИ 
ЗА ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН 2018/2019 

В 
 

НАЧИНАЕЩА ГРУПА ТАНЦЬОРИ 
за деца от 7 до 9 годишна възраст 
Ръководител – Галина Гавраилова 
 
 

 
ШКОЛА ПО ГАЙДА  
за деца и възрастни 
Ръководител – Георги Дяков  

 
  

 
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 
Телефон: 0579 7 20 86 и на място в читалището 

Магистрати от Унгария гостуваха в Окръжен съд - Добрич
Петима унгарски съдии 
от Районен съд - гр. Мако 
и Окръжен съд - гр.Сегед 
посетиха Окръжен съд - До-
брич и се срещнаха с пред-
седателя на институцията 
съдия  Галатея Ханджиева.
Магистратите разговаряха 
за сходствата и различията в 
съдебните системи на двете 
държави, за назначаването 
и кариерното израстване на 
съдиите, за техните права 
и задължения. Коментира-
ни бяха и съществуващите 
в двете европейски страни 
кодекси за етично поведе-
ние на магистратите. 
 Гостите проявиха инте-
рес към образователните 
инициативи, реализирани 
от Окръжния съд с цел по-

вишаване на правната гра-
мотност сред учениците, 
както и към традицията в 
съда да се представят из-
ложби с творби на млади 
художници.  Делегацията 
имаше възможност да раз-
гледа Съдебната палата 
и да присъства на кратка 
презентация за дейността 
на Окръжния съд.  Унгар-
ските магистрати гостуват 
в страната ни по линия на 
Програмата за двустранен 
обмен на Европейската 
мрежа за съдебно обучение 
(ЕМСО), в рамките на която 
си партнират с Районен съд 
- Балчик. Визитата им в До-
брич беше инициирана от 
председателя на балчишкия 
съд Ивелина Велчева.


