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при читалище •зора•

обединена школа по изкуствата мишо тодоров

0879 405 419 • 0879 156 974 • zora-sliven.net

4



5



КРЪСТОПЪТ НА ТРАДИЦИИ,
КУЛТУРИ И ЕПОХИ

СЛЕДВАЙ СТЪПКИТЕ
НА ВЪЗРОЖДЕНЦИТЕ

„Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури 
и епохи“ е проект по Оперативна програма 
Регионално развитие 2007-2013, съфинансирана 
от Европейски съюзчрез Европейския фонд за 
регионално развитие.
Проектът е с номер BG161PO001/3.2-02/2011/024 
и е на стойност 486 824 лв.

tourism.hostsliven.net
facebook: Region Sliven

Внедрено е специализирано 
безплатно мобилно приложение за 
смартфони и таблети, изготвено по 
проект „Регион Сливен – кръстопът 

на традиции, култури и епохи”.  
Приложението представя 

различни аспекти и туристически 
особености на общините Сливен, 
Котел и Твърдица и има за цел да 

популяризира региона като 
туристическа дестинация.

Свалете мобилно 
приложение 
[Region Sliven] 
за Android от App Store 
или Google Play 

РЕГИОНАЛЕН
ИСТОРИЧЕСКИ
МУЗЕЙ





Таз година вече отминава, но пък нова ще настава. 
Така че давайте напред с бодра крачка, много здраве и късмет.

И нека бъде на сполука, догодина пак да бъдем тука.
  

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

МЕХАНИЧНИ
ПОЛУАВТОМАТИЧНИ

АВТОМАТИЧНИ

АПАРАТИ 
ЗА КРЪВНО



Äèàãíîñòèêàòà âêëþ÷âà:
 • Измерване функционалното 
състояние на органи и системи
 • Етиологичен фактор - определяне
на патогенни микроорганизми
 • Хранителен навигатор
 • Зодиакална диета
 • Енергийна система Аура
 • Енергийна система Чакри
 • Състояние на централната нервна 
система
 • Липса на витамини и минерали

Áèîðåçîíàñíà òåðàïèÿ
“Áèîìåäèñ”

 • Индивидуална терапия за всеки
 • Висока ефективност
 • Лечение и профилактика на широк 
спектър от заболявания
 • Отсъствие на отрицателни и 
странични ефекти
 • Минимум противопоказания

Âàøåòî çäðàâå å âúâ 
Âàøèòå ðúöå!

ÁÈÎÐÅÇÎÍÀÍÑÍÀ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ 
È ÒÅÐÀÏÈß

Âúçïîëçâàéòå ñå îò 

5%
îòñòúïêà

Център за Профилактика 
на Здравето 

„Биомедис - България“
0877737989, 0876757548

8800 Сливен, хотел Харизма

www.biomedis.bg
hiziat@abv.bg  
bulgaria@biomedis.bg



Íîâîãîäèøåí 
êóâåðò

ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ ÑËÈÂÅÍ

Ñëèâåí, ïë. Õàäæè Äèìèòúð 2, òåë. 0889 269 068, FB: Âèñòà Ãðóï 

 ëâ55Çà ãðóïè íàä 
10 ÷îâåêà 

10% îòñòúïêà

www.vistahotels.eu







Ñêúïè íàñòîÿùè è áúäåùè êëèåíòè 
íà CITY CENTER, 

ïîçäðàâÿâàìå âè âúâ âðúçêà ñ 
íàñòúïâàùèòå ïðàçíèöè! 

Ïîñðåùíåòå Íîâàòà ãîäèíà 
ñ ðàäîñò, æèâåéòå ÿ â ùàñòèå 

è ÿ èçïðàòåòå ñúñ çäðàâå! 



Ñëèâåí
óë. Ãåí. Äðàãîìèðîâ 6
äî Êîìïëåêñ Ïàðèæ

äðåõè è àêñåñîàðè

Ñêúïè êëèåíòè, âèå ñòå 
ñïåöèàëíè è óíèêàëíè çà íàñ! 

Íåêà Êîëåäà è íîâà ãîäèíà 
áúäàò ñïåöèàëíè è óíèêàëíè 

çà âàñ! Âåñåëè ïðàçíèöè!
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ЗА ЕДИН МОДЕРЕН И ПРАКТИЧЕН ДОМ

Сливен, бул. Бургаско шосе 57, тел: 044 670 107

Годината, която се задава 
с шепи радост да раздава, 
да бъде мирна плодовита 
и за вас да е честита!

Весели празници!

Ñêúïè êëèåíòè, ôèðìà ÀËÀÍÈ âè ïîçäðàâÿâà ïî ñëó÷àé 
íàñòúïâàùèòå ïðàçíèöè, è çíàéòå, ÷å:
Âÿðàòà ïðàâè íåùàòà âúçìîæíè, 
Íàäåæäà ïðàâè âñè÷êè íåùà äà ðàáîòÿò, 
Ëþáîâòà ïðàâè âñè÷êî êðàñèâî, à íèå âè ïîæåëàâàìå 
äà èìàòå âñè÷êî òîâà ïðåç íîâàòà 2015 ãîäèíà!

òåëåôîí çà êîíòàêòè: 0887 413 142





Ñêúïè êëèåíòè � íàñòîÿùè è áúäåùè,  
íåêà ñèÿíèåòî íà òåçè ñâåòëè ïðàçíèöè îçàðè Âàøèòå ñúðöà 

è Âè äîíåñå çäðàâå, óäîâëåòâîðåíèå è ñèëè çà áúäíèòå äíè! 
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