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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 диопрични рамки и слънче-
ви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват безплат-
ни 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

СДРУЖЕНИЕ 
„БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО” 

Р България  град Балчик  пл. „21 септември” № 5
ТЕЛ.+359 579 7 28 62  МОБ.ТЕЛ. +359 899 655 249

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
В IV МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ „БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”, 

който ще се проведе от 24 до 26 август 2018 г. в град Балчик, 
Р. България, на брега на Черно море

На него ще демон-
стрирате, без такса 
за участие, автен-
тичен фолклор, ли-
тература, занаяти, 
трудове на учени и 
краеведи за съхра-
неното национално 
наследство – език, 
традиции, култура. 
Даваме трибуна и за 
художниците, които 
рисуват съхранения 
бит и обичаи на бъл-
гарите по света. 

В Балчик пред-
лагаме на най-дос-
тъпни цени пълен 
пансион /нощувка, 
закуска, обяд и ве-
черя/, която струва 
40.00 лв. на ден на 
човек или 60 евро 
на човек за три дни. 
Транспортът също е 
за Ваша сметка.

Необходимо е да 
заявите до 1май 
2018 г. участието си, 
като посочите брой 

участници, в кои 
дни ще пребивавате 
в Балчик кои дни и 
какви условия изби-
рате. Всички хотели 
са на Ваше разполо-
жение. На 15 деца 
– един ръководител 
пребивава безплат-
но. На 20 души въз-
растни участници 
– един ръководител 
пребивава безплат-
но.Това е срокът и за 
заплащане по банков 
път или в брой на су-
мата за пребиваване. 

Банка СИБАНК 
България

BIC BUIВ BG SF
IBAN BG 95 BUIВ 

98881049067900 
Сдружение “Бъл-

гарско наследство”                        
Сдружение „Бъл-

гарско наследство” 
град Балчик, Р Бъл-
гария, организира 
форума „Българско 
наследство” и други 

културно-масови ме-
роприятия у нас и в 
чужбина. 

Подробности по 
настаняването и 
цялостната орга-
низация на фору-
ма ще намерите в 
нашия сайт: www.
bgnasledstvo.com

Всички участници 
ще бъдат удостоени с 
материални и морал-
ни награди.Осигуря-
ваме безплатно по-
сещение на ДКИ КЦ 
„Двореца”Балчик, 
Университетската 
ботаническа градина 
и музейните обекти 
на Община Балчик. 

 ПРОГРАМА        
24 август 

9.30 ч. Откриване 
на изложба, посвете-
на на 140 г. от Осво-
бождението.

10.00 ч. Конферен-
ция на тема: „140 г. 
от Освобождението” 

16.00 ч.  Конфе-
ренция на тема: „Ет-
нологията на бълга-
рите”. 

18.00 ч. Офици-
ално откриване на 
Четвъртия междуна-
роден форум   ”Бъл-
гарско наследство” 
на пл.”21 септем-
ври” и водосвет.

Участниците са 
задължително с фе-
стивалните си кос-
тюми, табела и зна-
ме.

16-18 ч. Репетиции 
за художествените 
ансамбли и индиви-
дуални изпълнители 
– НЧ „П.Хилендарски 
1870” Балчик.

25 август – Фол-
клорен конкурс

9.00 ч. Открива-
не на Художест-
вена изложба във 
фоайето на НЧ 
„ П . Х и л е н д а р с к и 
1870” 

 9.00 – 17.00 ч. 
Фолклорни изяви 
с конкурсен харак-
тер в НЧ „Паисий 
Хилендарски 1870” 
Балчик. По график.

18.00 ч. Предста-
вяне на списание 
„Форум”, издание на 
Сдружение „Българ-
ско наследство”

26 август 
10.30 ч.  Литера-

турна конференция
16.00 ч. Концерт за 

награждаване учас-
тниците в III МФ 
„Българско наслед-
ство”.

НЧ „Паисий Хи-
лендарски 1870” 
Балчик.

Форумът се про-
вежда под патрона-
жа на д-р Румяна 
Малчева Ангелова,  

носител на звание-
то „Общественик 
на 2013 г.”- Балчик.

Материалите за 
участието в конфе-
ренциите да бъдат до 
3 000 знака. Могат 
да участват учени, 
критици и краеведи, 
вещи по темите на 
отделните конферен-
ции.

Моля, изпрате-
те предварително 
Вашия материал 
за участие, за да се 
подготви и отпечата 
в поредното издание 
на сп.”Форум”.

Може да участвате 
дистанционно като 
изпратите Вашите 
статии на някой от 
посочените елек-
тронни адреси. Ма-
териалите ще бъдат 

включени в обща-
та презентация на 
форума, ще бъдат 
прочетени от про-
фесионален актьор 
и ще се отпечатат в 
сп.”Форум”, издание 
на Сдружение „Бъл-
гарско наследство”. 
Всичко за модулите 
на форума, статута, 
заявките за учас-
тие и пр. можете да 
видите в сайта ни: 
www.bgnasledstvo.
com

Директор на фору-
ма:   Маруся Косто-
ва  0899 65 52 49    e-
mail: bgnasledstvo@
abv.bg  

Секретар на фо-
рума: Росица Шал-
тева    0898 56 87 89    
е-mail: rvchaltevi@
mail.bg


