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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 - 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

Отиде си в отвъдния 
свят нашият пример 
за истинска жена, съ-
пруга, майка, баба и 
прабаба.
Най-добронамереният 
човек, който винаги 
намираше блага дума 
за всеки! 
Най-ненатрапчивият 
съветник, на когото 
оставахме длъжни и 

подарявахме обич!
Талантлива учител-
ка, с индивидуален 
подход към всеки 
ученик – Danke, Frau 
Welcheva!
Нежна опора за своя 
съпруг, всички свои 
роднини, приятели и 
колеги! Общуването с 
нея бе обогатяване  и 
издигане в по-висока 

класа! 
Имаме нейното заве-
щание – любознател-
ност, широк кръг от 
интереси, благород-
ство!
Градът ни ще помни с 
добро пловдивчанката 
Бистра Велчева, която 
прие Балчик като ро-
ден град и остана за-
винаги в него!

Бистра Велчева 
Cанджакян

Възпламеняващ танц на хореографа Георги Радов с неговите възпитаници от Ансамбъл 
„Кадънжа“ с.Кубей, Болградски район, Одеска област, Украйна, гостували в град Балчик 
по покана на Сдружение „Българско наследство“. Георги Радов с Ансамбъл „Извор“ от 
с.Чийший, Болградски район, Одеска област, Украйна, спечели Гран При и плакет на IV 
Международен форум „Българско наследство“ Балчик, България, на 25 август 2018 г. 
В тържествения концерт, посветен на 29 октомври и 1 ноември, участваха самодейците 
от читалище „Васил Левски 1959“ Балчик като домакини: хор „Добруджанки /диригент 
Магдалена Христова/ и Детска школа към ФТА „Балик“ /хореограф Галина Гавраилова/ и 
бесарабските българи: от с.Нови Троян / хор „Български сърца“ с диригент Иван Брадарски, 
за трети път в нашия град/; Народен учителски хор „Латинка“ от с. Чийший / с р-л Ма-
рия Попазова/, Ансамбъл „Мюзик Драйв“ /р-л Наталия Панайотова, Център за българска 
култура, град Одеса/. 
                                                                                                                     Фото: Маруся КОСТОВА


