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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

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
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 - офталмолог. Всеки

клиент получава талон за 10% отстъпка
при втора поръчка или покупка.

 Тел: 0878 568 257

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà
 â ãðàä Áàë÷èê
 (äî êàôå “Àêðîçà”)

Òúðæåñòâî çà âðú÷âàíå íà çðåëîñòíèòå ñâèäåòåëñòâà â Îáùèíà Áàë÷èê

На 18 юни 2015 г.
сред прекрасната при-
рода на голф комплек-
са „Блек си рама” край
Балчик абитуриентите
на двете средни учили-

лекса.
Всички дипломанти

получиха книги и суве-
нири от класните си ръ-
ководители Румяна Ко-
стадинова, Малина Же-
лязкова, инж.Йорданка
Неделева и Наталия До-
брева.

Средният успех е ка-
то този през миналата
година и стремежът
към висшите учебни за-
ведения  е оправдано
голям. Община Балчик
предостави на завърш-
ващите средното си об-
разование ученици бо-
гат коктейл.

/Б.Т./

ща – СОУ „Христо Бо-
тев” Балчик и СОУ
„Христо Смирненски”
с.Оброчище, получиха
своите зрелостни сви-
детелства, а учениците

от специализираните
паралелки - и дипломи
за специалността „ку-
линар”.

Щастливците бяха 78
на брой. Те се ръкува-
ха лично с кмета на Об-
щината Николай Анге-
лов, Галина Неделчева
-началник –отдел”Об-
разование и хуманитар-
ни дейности”, директо-
ра на СОУ „Христо Бо-
тев” Балчик Стойка
Владова, зам.-директо-
ра на СОУ „Христо
Смирненски” с.Обро-
чище Мария Ташева,
преподаватели и слу-
жители от голф комп-

С официално тържество в голф комплекса “Блексирама” среднистите на община Балчик отбелязаха на 18 юни 2015г. радостта си от получаването на зрелостно свидетелство и
навлизането в цивилния живот. Всички имат намерение да продълат образованито си във ВУЗ                                                                                  Фоторепортаж: Марияна Върбанова

Зрелостничката Цветелина Пеева получава своето зрелостно свидетелство




