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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

Дворцовата красота 
на Балчишкия Дворец, 

представена фотографски 
в Братислава  

На 11 април  ДКИ 
КЦ „Двореца”  Балчик 
и Българският култу-
рен център в Братис-
лава откриха автор-
ската фотоизложба 
„Вечната красота на 
Двореца“. Събитието 
протече с особено го-
лям интерес. 

Нейно превъзходи-
телство Йорданка Чо-
банова, посланик на 
Република Бaългария 
в Словакия и българ-
ският консул бяха по-
четни гости. 

Организирането на 
изложбата беше под-
крепено” от директора 
на словашкото учи-
лище по изкуствата в 
Тренчин, Иван Щефка 

и директора на чешко-
то училище по стък-
ларство и приложни 
изкуства във Валаш-
ке Мезиржичи - Дана 
Будайова, които са 

партньори на Култур-
ния център „Двореца” 
в проект по дизайн и 
иновации на стилове в 
историческа среда по 
програма „Еразъм”.

Точно преди ак-
тивния туристически 
сезон фотографската 
изложба беше атрак-
тивно представяне на 
„Двореца” като Па-
метник на културата и 
като една от най-посе-
щаваните туристиче-
ски и културни дести-
нации.   

  Представители на 
„Двореца” раздадоха 
над хиляда флаера и 
други рекламни мате-
риали, за да популя-
ризират това райско 
кътче сред словаците 
и гостите на столицата 
им Братислава.

Галя ГЕОРГИЕВА

За 7 лева ще предлагат чадъра на 
“Новия плаж” в Балчик

Със заповед на ми-
нистъра на туризма 
Стела Балтова е опре-
делен победителят в 
търга с тайно наддаване 
за „Нов плаж” в Бал-
чик. Морският плаж  е 
с площ 5 248 кв. м, като 
активната плажна площ 
е 1 602 кв. м. Плажът 
е с дължина 67 метра. 
За участие в търга са 
подадени четири офер-
ти от фирми от София, 
Варна и Балчик. Двама 
от кандидатите не са 
допуснати. Наддавали 
са ЕТ „Калиптен Кая” 
– Балчик и „Стар 2002” 
– София. За спечелено 
е класирана офертата 
на „Стар 2002” с пред-
ложена годишна наем-
на цена от 2640 лева с 
ДДС. Дружеството се 
ангажира да предлага 
през следващите пет 
години чадър на цена от 
7 лева, както и за шез-
лонг.  Министърът раз-
порежда предварително 
изпълнение на запове-
дта, за да се осигури за-

щита на живота и здра-
вето на гражданите. С 
дружеството ще бъде 
сключен договор след 
внасяне на годишния 
наем за първата година, 
се посочва още в запо-
ведта на министъра.

Припомняме, че дру-
жеството, което спе-
чели търга за централ-
ния плаж в Балчик, ще 
предлага  чадъра за 6 
лева с ДДС, а шезлонга 
за 5 лева.

Топ новини


