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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 Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*

Бутиков магазин SHEF
Балчик, кв.”В. Левски”, ул.”Дунав” 2

До оптика „Ювелир”
Тел.0888 997 874

Предлагаме цигари, алкохолни напитки, 
фермерски и биопродукти.

Работно време: понеделник-събота 7.00-19.00 ч.
Почивен ден - неделя

Балчишката гимназия успешно завършиха
 38 дванадесетокласници

По традиция на 22 юни 
2021 г. кметът на Община 

Балчик по раздаде дипло-
мите на зрелостниците от 

Раб.време понеделник-петък 9.30 - 1830  
събота 9.30- 13.30  неделя - почивен ден

 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 Оптика „Ювелир“ в 
град Балчик, кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)

Средно училище „Хрис-
то Ботев“ гр. Балчик и 

Средно училище „Христо 
Смирненски“ с. Оброчище 

в приятната обстановка на 
голфкомплекса „Black Sea 

Rama”. Дъждовното време 
на помрачи усмивките на 
дипломираните. 
Балчишката гимназия ус-
пешно завършиха 38 зре-
лостници. XII “A” клас се 
обучава в непрофилирана 
подготовка, с класен ръко-
водител г-н Левоник Сан-
джакян, който замести в 
класното ръководство г-жа 
Румяна Костадинова, която 
не се пребори с Ковид-19. 
XII „Б” клас е професио-
нална паралелка, която 
се обучава в специалност 
„Производство на кули-
нарни изделия и напитки“, 
с класен ръководител г-жа 
Малина Желязкова. Отли-
чиха се шест отличници: 
Теодор Янакиев– „Отлич-
ник на випуска”, Виктор 
Донев, Петя Петрова, Йо-
ана Петрова- „Ученик на 
годината”, Габриела Геор-
гиева и София Иванова. 
Забележителен е броят на 
дипломите с успех много 

добър – двадесет. Сред тях 
са олимпийската надежда 
Валентин Андреев, както 
и неговите съотборници – 
Християн Димитров и Ма-
рин Иванов. Добър е успе-
хът на девет зрелостници, 
а среден – само на трима. 
Средният успех на Випуск 
2021 е много добър 4.69 
като XII “a” клас имат ус-
пех много добър 4.98, а XII 
„б“ клас – добър 3.98. 
Важно е да се отбележи, 
че всички дипломирани 
желаят да продължат да 
учат във ВУЗ в България и 
липсват желаещи за чуж-
бина. Най-предпочитани 
са Медицински универси-
тет гр. Варна, Висше во-
енноморско училище гр. 
Варна, Технически уни-
верситет гр. Варна, Иконо-
мически университет гр. 
Варна, Национална спорт-
на академия гр. София, 
Пловдивски университет, 
Великотърновски универ-
ситет, Софийски универ-
ситет и др. Сред канди-
датстващите преобладават 
желани специалности като 
медицина, лека атлетика, 
икономика, инженерни 
специалности, педагогика, 
приложни изкуства и др. 
Училищното ръковод-
ство на Средно учили-
ще „Христо Ботев“ гр. 
Балчик желае късмет на 
всички и с гордост из-
праща ВИПУСК 2021.

Анна ИВАНОВА
Зам.-директор на СУ 

„Хр.Ботев” Балчик


