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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 вторник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  специалист - оф-
талмолог. Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

 От началото на ок-
томври Културен 
център „Двореца“, 
Балчик бе място 
за вдъхновение на 
млади чешки дизай-
нери. Общо осем-
надесетте ученици 
от Средното худо-
жествено училище 
по стъкларство и 
дизайн в Валашке 

Мезиржичи, госту-
ват на Белия град в 
изпълнение на  меж-
дународен проект 
по програма „Ера-
зъм+“.  
Той се реализира 
съвместно между 
КЦ „Двореца“, Об-
щина Балчик и  град-
ския исторически 
музей.  В продълже-

ние на две седмици, 
пет от участниците 
в проекта, работиха 
сред неповторимата 
архитектурно-пар-
кова обстановка на 
Двореца. Конкрет-
ните им задачи бяха 
свързани с предста-
вяне на проект за ре-
кламни материали. 
На 12 октомври, чет-

въртък,  в Каменна  
зала  бъдещите ди-
зайнери презентира-
ха своите идеи. 
Одобрените модели 
очакват своята реа-
лизация през март 
следващата година, 
когато  възпитани-
ците  на чешкото 
училище отново ще 
гостуват на Двореца.

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

Културен център 
“Двореца” вдъхновява 
млади чешки дизайнери

ПОКАНА

за участие в информационна конференция 
на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик

Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик, 
има удоволствието, да покани представители на общинска администрация, 
общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на соци-

ални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици 
на съществуващи предприятия, обучителни и образователни организации, 
граждани и медии за участие в информационна среща на тема: „Информа-

ционна конференция” за подготовка на Стратегия за местно развитие.

Събитието ще се проведе на 27 октомври (петък) 2017 г., с начален час 
17:00 часа в Залата на  Комплекс „Мелница”, гр. Балчик.

Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти. Ще 
се бъде представен проект на Стратегия за местно развитие на МИРГ. 

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

За допълнителна информация:

Нелко Йорданов
Координатор

Тел: 0882 299019
e-mail: flag.shabla@gmail.com

29 ОКТОМВРИ - Ден на 
бесарабските българи
Елате на Международния форум 
„Българско наследство” в Балчик, за 

да подхраните родолюбието си!
Четете на стр.5


