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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

Балчик организира и участва в международни и 
национални фестивали 

Група за автентичен фолклор Кюлевчански напеви. За участието на Община Бал-Група за автентичен фолклор Кюлевчански напеви. За участието на Община Бал-
чик във фестивала на с.Кюлевча, Шуменско, четете на стр.5                                                                         чик във фестивала на с.Кюлевча, Шуменско, четете на стр.5                                                                         
                                                                                                    Фото: Людмила ПЕТРОВА                                                                                                     Фото: Людмила ПЕТРОВА 

С Д Р У Ж Е Н И Е С Д Р У Ж Е Н И Е 

«БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО»«БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО»  

ще организира в град Балчик, България, на брега на Черно море, ще организира в град Балчик, България, на брега на Черно море, 
за трети път за трети път 

МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ «БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО»МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ «БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО»

Ще се проведат две исторически конференции - За етнологията на българите и Ще се проведат две исторически конференции - За етнологията на българите и 
за Васил Левски, по случай 180 г. от рождението му. /на 25 август 2017 г./. за Васил Левски, по случай 180 г. от рождението му. /на 25 август 2017 г./. 

На 26 август 2017 г. е фолклорен конкурс за малки и големи - песни и танци на На 26 август 2017 г. е фолклорен конкурс за малки и големи - песни и танци на 
запазеното народно творчество. запазеното народно творчество. 

На 27 август е гала концертът. Заповядайте за участие - без такса. На 27 август е гала концертът. Заповядайте за участие - без такса. 

Подробности - на нашия сайт www.bgnasledstvo.com e-mail: bgnasledstvo@abv.bg  Подробности - на нашия сайт www.bgnasledstvo.com e-mail: bgnasledstvo@abv.bg  
и тел.0899 65 52 49   Маруся Костова – директор на Форумаи тел.0899 65 52 49   Маруся Костова – директор на Форума

Гурково на фестивал в ЛясковецГурково на фестивал в Лясковец
                                                                           Фото: личен архив                                                                            Фото: личен архив 

Народно читалище „Велко Ангелов 1940”Народно читалище „Велко Ангелов 1940”
с. Дропла, общ.Балчикс. Дропла, общ.Балчик

П О К А Н АП О К А Н А
до членовете на читалището

В изпълнение на чл.15, ал.1 от Закона за Народните читалища и &34 
от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение 
и допълнение на Закона за народните читалища Настоятелството при 

НЧ „Велко Ангелов 1940” – с.Дропла, свиква
 ОБЩО СЪБРАНИЕ на 19 ноември 2016 г. от 11.00 ч. 

в сградата на читалището, при следния 
ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността на читалището за периода 2013-2015 г.
2.Отчет на проверителната комисия за периода 2013-2015 г.
3.Освобождаване на членовете на настоятелството и проверителната комисия
4.Предложение за промяна на Устава – гл.III, чл.12.
5.Избор на настоятелство, проверителна комисия и председател.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИУВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ
До 20 ноември 2016 г. върви Националната програма за профилактика 

на оралните заболявания, която предвижда 
БЕЗПЛАТНО СИЛАНИЗИРАНЕ /ЗАПЕЧАТВАНЕ/ БЕЗПЛАТНО СИЛАНИЗИРАНЕ /ЗАПЕЧАТВАНЕ/ 

на първите постоянни дъвкателни зъби на децата от 5 до 8-годишна въз-
раст, с цел предпазване от развитие на кариес. 

При желание от Ваша страна, Вашите деца могат да се възползват от 
тази профилактична процедура в стоматологичния кабинет на д-р Боря-
на Дякова, на адрес: град Балчик, ул.”Иван Чернев” № 4 /срещу хлебоза-

вода/. Тел. 0579 7 58 83  или 0887238294
Информация можете да получите на място в кабинета.


