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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  диоприч-
ни 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

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

СВ.БОГОЯВЛЕНИЕ. ВЕЛИК 
ВОДОСВЕТ. ЙОРДАНОВДЕН

На 6 януари 2019 г. от водите на Балчишкия черноморски залив 
студентът-лекоатлет от Националната спортна академия в 
София Живко Михайлов извади дървения ритуален кръст. Той 
започва спортната си кариера в СКЛА „Черно море 2005“ Балчик 
и е скачал пет пъти за кръста, като тази година успява за втори 
път. Парите, които Общината му е отредила като на победи-
тел, Живко пак дарява за лечението на Митко от с.Оброчище. 
След празника Живко ще бърза за сесията си като второкурсник. 
Той е постигнал редица национални и международни рекорди. 
Избран е през 2017 г.от ОбА, ОбС и вестник „Балчишки теле-
граф“ за „Общественик на годината“, а от сп.“Атлетика“ за 
„Мистър БГ Атлетик“. Още във водата всичките 12 участници 
в ритуала целунаха Йордановския кръст, хвърлен в морето от 
свещеноиконом Стратия Александров и отец Тодор, след прове-
деното литийно шествие и Велик Водосвет, под егидата на г-н 
Николай Ангелов - кмет на Община Балчик. 
                                                                 Фото: Маруся КОСТОВА   

Балчишкото гражданство се бе струпало на брега от Морска гара до ТИЦ „Мелницата“, за да наблюдава спасяването на
  Йордановденския кръст в Балчик.                                                                                                                                  Фото: Маруся КОСТОВА 

Ремонтират крайбрежната алея в 
Балчик за новия туристически сезон

Кметът на Балчик подписа 
договор с Управляващия ор-
ган на Програмата за тран-
сгранично сътрудничество 
Румъния-България, в който 
Община Балчик е водеща, 
а партньор е Община Ман-
галия. Този договор ни дава 
възможност да започнем 

дейности по ремонта и ця-
лостното възстановяване 
на настилката по дамбата. 
Много скоро ще започнат 
процедурите за избор на из-
пълнител, за да може през 
2019 година да имаме нова 
крайбрежна алея, посочи 
кметът.


