
БАЛЧИК, ГОДИНА XXV, БРОЙ 16 (1046)ЦЕНА 50 стотинки 16  - 22 май 2019 г.

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg   

В.
 “

Ба
л ч

и ш
 ки

 т
е л

е г
 ра

ф
” 

пр
ед

ла
га

 б
ез

пл
ат

на
 р

ек
ла

м
а 

в 
И

нт
ер

не
т

 н
а 

ад
ре

с:
 

w
w

w.
B

al
ch

ik
te

le
gr

ap
h.

co
m

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

Делегация от побратимения 
руски град Тамбов посети 

на 9 май Балчик

 Гостите връчиха на кмета 
Николай Ангелов благодар-

ствено писмо за разви-
тието и укрепването на 

д р у ж е с к и т е 
връзки между 
двата града и 
юбилеен ме-
дал за 80-го-
дишнината от 
създаването 
на Тамбовска 
област. 
С благодар-
ствено писмо 
бе отличена и 
Мариана Ан-
гелова - секре-
тар на Общи-
на Балчик.
Визитата на 
делегацията 
продължи в 
Историческия 
музей, къде-
то бе открита 
изложба с ри-
сунки на деца 
от побрати-
мения град на 
тема „Светът 
в детските 
очи“. 
В приветстве-
ното си слово 

по повод Деня на Ев-
ропа кметът Николай 
Ангелов се обърна към 
присъстващите уче-
ници от Балчик и им 
напомни, че 9 май е 
важна дата за истори-
ческата памет на света.   

 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


