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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

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

Помогнете със средства, колкото можете, детето 
има дядо и баба в Балчик, наши преселници от Северна 
Добруджа. Баба му Добринка е пенсионерка, работила 
дълго в “Топливо” Балчик. Паричните средства може да 
донесете и в редакцията, тъй като няма все още банкова 
сметка за набиране на помощи.

Храм „Света Богородица 
Достойно есть”  с. Кранево

8 юни 2019 г. е двоен 
празник за жителите на 
с. Кранево – съборът на 
селото и освещаване на 
новопостроения храм. 

20 години трябваше да 
минат от идеята на бив-
шия кмет на с. Кранево 
Коста Димов и полага-
нето на първата копка 
през м. май 1999 г. Този 

ден краневци празнуват 
с голям фолклорен кон-
церт и курбан за всички 
присъстващи.
През 2001 г. се поставя 
за втори път първа ко-

пка по идея на тогаваш-
ния кмет Георги Раднев. 
Първите начинания са 
безуспешни по ред при-
чини, въпреки желание-

то на първите мъже. 
Третият и настоящ 
кмет на с. Кранево – 
Румен Николов, поема 
инициативата да по-
строи църква в селото. 
На 16 юни 2008 г. мит-
рополит Кирил полага 
третата „първа копка”. 

На следващия ден за-
почва работа по стро-
ежа. Много миряни ра-
ботят даром. Намерени 
са първите спонсори – 
архитекти, строителни 
предприемачи, местни 
бизнесмени, дарители 
и много добри хора. 11 

години от своя кметски 
мандат Румен Николов 
посвещава на изграж-
дането и оборудването 
на храма, подкрепян от 
местни жители, църков-
ни настоятелства, Общи-
на Балчик и приятели.

 На стр. 6


