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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”)

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

ДКИ КЦ “Двореца” отбелязва 140-годишнината 
от подписването на Търновската конституция 

с изложбата „Европейските измерения на 
Освобождението на България”

Тя е създадена по идея на 
проф. Андрей Пантев и 
Държавна агенция „Ар-
хиви“. Дарена е от пред-
седателя на Народното 
събрание Цецка Цачева 
на Национален музей 
„Васил Левски”Карлово. 
 В четиринадесет табла 
са показани материали 
от богатата колекция от 
книги, гравюри и карти, 
притежание на Централ-
ния държавен архив. 
Включените в изложбата 
документи са от фондо-
вете на руски, финланд-
ски, немски, австрийски, 
италиански и испански 
архиви, чиито копия се 
намират в Колекцията 
от чуждестранни микро-
филми на Централния 
държавен архив.
 Експозиционният раз-
каз започва с венеца на 
българската национал-
но-освободителна борба 
– Априлското въстание 
и неговия небивал меж-
дународен отзвук, чийто 
резонанс води до започ-
ването на войната. Про-
следени са обявяването 
на войната, преминава-

нето на река Дунав от ру-
ските войски, обсадата и 
капитулацията на Пле-
вен, Шипченската епопея 
и действията на българ-
ското опълчение, осво-
бождаването на София и 
други български градове. 
Показано е подписването 
на прелиминарния Сан-
стефански мирен дого-
вор, окончателният край 
на войната, завършила 

с Берлинския конгрес и 
Учредителното събрание 
в Търново, което инсти-
туционализира възста-
новяването на българ-
ската държавност.
 Изложбата бе открита от 
11 ч. на 16 април 2019 г. в 
Каменна зала на ДКИ КЦ 
“Двореца” където може 
да бъде разгледана до 
края на месец май.
 Деца от началния курс, 
под ръководството на 
г-жа Коджабашева, се 
срещнаха в Учебния цен-
тър на ДКИ КЦ „Дворе-
ца” и разговаряха с г-жа 
Дора Чаушева, директор 
на Националния музей 
„Васил Левск” град Кар-
лово.                                 /Б.Т./

 Г-жа Дора Чаушева, директор на Националния музей “Васил Левски” 
град Карлово и г-жа Галя Георгиева - PR на ДКИ КЦ “ДВореца” 
Балчик откриват изложбата, посветена на 140-годишнината на 
Търновската конституция.                             Фото: Юлита ХРИСТОВА

Първото табло на изложбата. 
                                       Фото: Юлита ХРистова 

 Г-жа Дора Чаушева беседва с ученици от началния курс, с 
ръководител г-жа Коджабашева, за героя Васил Левски и за 
Конституцията.                                       Фото: Юлита ХРИСТОВА


