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В. “Балчишки телеграф”

БАЛЧИК, ГОДИНА XXIII, БРОЙ 3 (951)

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

ЦЕНА 50 стотинки

26 януари - 1 февруари 2017 г.

Бензиностанции

ЛАФИ

строителствoремонтпроектиране

жк. Балик
0895 65 30 12
Крайпътен комплекс 0896 82 05 12
Промишлена зона
0896 82 05 17

0579/7 22 26 stroiperfekt@mail.bg
0888 205 678 www.stroiperfekt.com

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

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

Ветроходците от
Морски клуб Балчик
започнаха 2017 г. с
Открито събрание

Помогнете да помогнем!
Ако познавате родители на деца с
хематологични
и
онкологични
заболявания,
тази
информация може
да бъде полезна за
тях.
Проф. д-р Букет
Ерер Дел Кастелло,
призната за един от
най-добрите детски хематолози в
Италия и Турция,
ще дава безплатни
консултации в София на 20 и 21 януари. Необходимо
е
предварително
записване на тел.
0895 770 869 или
0879 977 401.
Проф. Дел Кастелло има дългогодишен опит като
детски хематолог

в университетски
болници в Турция
и Италия. През
2012 г. е удостоена
с Орден за заслуги
към Италианската Република, за
достойна служба
в сферата на лечението със стволови
клетки и социално
отговорни проекти.
В момента ръководи Детския център
за трансплантация
на костен мозък в
болница „Йедитепе“ в Турция.
Проф. Дел Кастелло пристига у
нас по покана на
Здравен
информационен център
„Медикъл
Караджъ“ – в рамките
на
инициативата

ни да предоставим
достъп на българските пациенти до
най-съвременните
методи в медицината, като си партнираме с едни от
водещите лекари и
лечебни заведения
в цял свят.
Надяваме се да
достигнем до колкото е възможно
повече хора, затова
ако прецените, че
тази информация
може да бъде полезна на Ваши приятели или познати,
споделете я с тях и
нека не се колебаят
да се свържат с нас.
За допълнителна информация:
www.medikara.bg.

Посетете
Оптиката в град Балчик
(до кафе “Акроза”)
Председателят на Морски клуб „Балчик“ Стоян Георгиев, Илияна Димитрова, общественик, Александър Славчев, треньор и член на УС на МК“Балчик“. Още за Откритото
събрание на Морския клуб и разказа на Стоян Георгиев за ARC, четете на стр.2.
Фото: Маруся КОСТОВА

На дългия път през
Атлантика
бяхме
замислили да посветим специална регионална пресконференция, на която
председателят
на
Морски клуб Балчик Стоян Георгиев
да разкаже подробности за Карибската регата ARC и
своето участие в
нея. Но… зимното
време на 18 януари
уплаши журналистите, те направиха
своите интервюта
по телефона, а екипът на Телевизио-

нен център-Варна
и БНТ снима Стоян
Георгиев в по-ранните часове на деня
и също побърза да
се прибере във Варна, защото още от
обяд бяха започнали
снежните навявания
и придвижването от
Балчик до Варна и
Добрич бе доста затруднено.
Много е радостно,
че за нашия Морски клуб, за град
Балчик, се чу в цяла
България и по света,
за което допринесоха и репортажите,

интервютата и статиите на в. ”Балчишки телеграф”,
в. ”Балчик” /Албена
Иванова и Марияна
Върбанова/, на Радио Варна /Албена Иванова, Румен
Генов/, на Топ Новини Добрич и в.
”Нова Добруджанска трибуна” /Станислава Георгиева/,
в. ”Черно море”,
в. ”Дума” /Диана
Райнова/, Програма „Хоризонт” /
Мая Щърбанова/,
Радио „Христо Ботев” /Петра Талева/,

сп.”Агрозона” /Анета Сотирова/ и др.
Членовете на Морския клуб организираха в същия ден
свое Открито събрание, на което присъстваха кметът на
Общината г-н Николай Ангелов, съпругата му д-р Румяна
Малчева Ангелова
/”Общественик на
2013 г. /, представителите на местните
медии: Маруся Костова, Албена Иванова и Георги Йовчев и 10 ветроходци.
На стр. 2

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

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

Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма
„ Уп р а в л е н и е н а л у к с о з н о т о
хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция, с
които студентите самофинансират образованието си.

