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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  дио-
прични рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегле-
ди 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”)

Библиотека на открито

Мотивирани от ини-
циативата, породила 
се през  2009 г. в САЩ, 
ние от Сдружение“ 
ЕКИП КОНСУЛТ“ по-
ставихме началото на 
нашата местна иници-
атива Библиотека на 
открито под мотото 
„Седни, прочети, вър-
ни“.
На 02.05.2019 г., съв-
местно с училищно-

то ръководство на 
ОУ“Антим I“ в гр. 
Балчик, монтирахме 
в двора на училище-
то първата за Балчик 
библиотека на откри-
то. Нашата цел е да  
предизвикаме интерес 
у децата към четенето, 
да извличат знания от 
книгите, да са наяс-
но, че знанието е най- 
мощната сила и тя  не 

се извлича само от ди-
гиталните технологии. 
Всеки може да вземе 
книжка, да я прочете 
и върне, а при желание 
може да остави своя, 
за да я сподели с оста-
налите деца. Открива-
нето се състоя в при-
съствието на ученици, 
учители, родители. 
Сдружение „ЕКИП 
КОНСУЛТ“ сърдечно 
благодари на ръко-

водството на ОУ „Ан-
тим I“ за подкрепата 
на инициативата, на 
КЕДЪР ЕООД гр. Бал-
чик за предоставените 
материали, на г- жа 
Иванка Бързакова за 
предоставените книж-
ки и на всички, които 
подкрепиха и съдейст-
ваха инициативата да е 
факт.

Сдружение 
„Екип Консулт”

ГОЛФ КУРОРТ „ТРАКИЙСКИ СКАЛИ”, 
С. БОЖУРЕЦ, ОБЩ. КАВАРНА

търси да назначи за настоящиясезон 2019 г.:
КАМЕРИЕРКИ

Предлагаме: 
- Стартова нетна заплата 700 лв. + осигуровки 
върху пълната сума;
- 100 лв. месечен бонус при добре свършена работа;
- Осигурен транспорт от и до комплекса;
- Осигурена храна за обяд;
- Осигурена униформа;
- Работа на смени, при 5 дневна работна седмица. 
- Започване веднага.
За контакти:
Мениджър Хотелско домакинство
Цветелина Петрова, телефон: 0889888968

Слово на мадам Стамова, директор на 
Франкофонската програма на НБУ в к.к.”Албена” 

по повод дипломирането та Випуск 2018 г.
Скъпи абсолвенти, 
уважаеми гости, ро-
дители, колеги и сту-
денти на нашата малка 
програма! Уважаеми 
господин Декан,
за  нас този ден е вече 
традиция и е повод да 
се съберем , надявам се 
не за последно.
 Скъпи абсолвенти,
 Вие сте нашият поре-
ден 18-и випуск и днес 
сме Ви поканили, за да 
направим разбор на 
времето, прекарано за-
едно, да Ви благодарим 
за положените усилия, 
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