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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

строителствo ремонт проектиране

 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

“Двореца” се готви за “Двореца” се готви за 
туристическия сезонтуристическия сезон

ДКИ КЦ „Двореца” Бал-
чик се готви усилено за 
новия туристически се-
зон. Полагат се грижи за 
обновяване на 46 сгради, 
200 архитектурни памет-
ници и движими култур-
ни ценности. Най-новото 
постижение е възстано-
вяването на 16 броя ори-
гинални питуси /големи 
делви/, които са начупе-
ни, или в тях неправилно 
са сети цветя, пропукани 
и пълни с камъни и отго-
ре с пръст. Известният в 
Балчик творец Николай 
Савов, който живее със 
семейството си в Кана-
да, специално се върна 
в България, за да помог-

не на ръководството на 
„Двореца” – сподели 
г-жа Жени Михайлова, 
директор на ДКИ КЦ 
„Двореца”. Предстои да 
се възстановят пергули 

от Алеята на вековете и 
Градината на Александър 
/зет на кралицата/.

Първо и голямо признание за работата на Първо и голямо признание за работата на 
ДКИ КЦ „Двореца“ Балчик през Новата 2017 ДКИ КЦ „Двореца“ Балчик през Новата 2017 
г. и специално към директора г-жа Жени Ми-г. и специално към директора г-жа Жени Ми-
хайлова.  Фото: Маруся КОСТОВА хайлова.  Фото: Маруся КОСТОВА 

Предстои излизането на 
продукция на Мосфилм 
за „Двореца”.           /Б.Т./

Фото: Маруся КОСТОВАФото: Маруся КОСТОВА

Фото: Маруся КОСТОВАФото: Маруся КОСТОВА

СЪОБЩЕНИЕСЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на Договор Във връзка с изпълнение на Договор 
№BG05M2OP001-3.001-0052 за проект „Заедно можем“, фи-№BG05M2OP001-3.001-0052 за проект „Заедно можем“, фи-
нансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен рас-нансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен рас-
теж“, Ви информирам, че предстои провеждане на встъпител-теж“, Ви информирам, че предстои провеждане на встъпител-

на пресконференция на проекта. Събитието ще се състои на 29.03.2017 на пресконференция на проекта. Събитието ще се състои на 29.03.2017 
г. от 11.00 часа в гр. Балчик, пл. „21ви септември“ №6, Заседателна г. от 11.00 часа в гр. Балчик, пл. „21ви септември“ №6, Заседателна 
зала, ет.1. Бенефициент на проекта – Община Балчик.зала, ет.1. Бенефициент на проекта – Община Балчик.

“Академия класика” започва 
кампания за закупуване на 

концертен роял за община Балчик

Започва дарителска кам-
пания за закупуване на 
концертен роял, който ще 
звучи на международния 
фестивал „Balchik Classic 
Dаys“ и на други музикал-
ни събития в Балчик. Това 
съобщи Сава Тихолов, 
началник на отдел „Култу-
ра“ в общината.
Нестопанската организа-
ция „Академия Класика“ е 
организатор на фестивала 
„ Дни на класиката в Бал-
чик“. Тази година той ще 
се проведе за осми поре-
ден път от 22 до 29 юли. 
Фондацията ще представи 
публично инициативата 

си да събере средства за 
закупуване на нов концер-
тен роял за град Балчик. 
На пресконференцията на 
29 март, на която бе обя-
вен стартът на кампания-
та, присъстваха и кметът 
на Община Балчик Нико-
лай Ангелов, много му-
зиканти и артисти, които 
свързват живота и твор-
чеството си с Белия град. 
29 март е 88-ми ден в го-
дината /колкото са клави-
шите на пианото/, затова 
той се отбелязва като Све-
товен ден на пианото. 
Очаква се благотворител-
ната кауза да подкрепят 

известни музиканти и об-
щественици.
В един от Дните на класи-
ческата музика в Балчик 
ще има пиано маратон. 
Празникът „Пиано 24“ 
ще увлече с артистични 
прояви ценителите на му-
зикалното изкуство, които 
искат да подкрепят дари-
телската кампания.
Скъпият роял ще се съх-
ранява в климатизираната 
концертна зала на Голяма-
та мелница, каза Сава Ти-
холов. Паметникът на кул-
турата, който има вековна 
история, вече е обновен 
по европейска програма. 


