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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

строителствo ремонт проектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон 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 
„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. 

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

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

На дългия път през 
Атлантика бяхме 
замислили да  пос-
ветим специална ре-
гионална прескон-
ференция, на която 
председателят на 
Морски клуб Бал-
чик Стоян Георгиев 
да разкаже подроб-
ности за Карибска-
та регата ARC  и 
своето участие в 
нея. Но… зимното 
време на 18 януари 
уплаши журнали-
стите, те направиха 
своите интервюта 
по телефона, а еки-
път на Телевизио-

нен център-Варна 
и БНТ снима Стоян 
Георгиев в по-ран-
ните часове на деня 
и също побърза да 
се прибере във Ва-
рна, защото още от 
обяд бяха започнали 
снежните навявания 
и придвижването от 
Балчик до Варна и 
Добрич бе доста за-
труднено.
Много е радостно, 
че за нашия Мор-
ски клуб, за град 
Балчик, се чу в цяла 
България и по света, 
за което допринесо-
ха и репортажите, 

интервютата и ста-
тиите на в. ”Бал-
чишки телеграф”, 
в. ”Балчик” /Албена 
Иванова и Марияна 
Върбанова/, на Ра-
дио Варна /Албе-
на Иванова, Румен 
Генов/, на Топ Но-
вини Добрич  и в. 
”Нова Добруджан-
ска трибуна” /Ста-
нислава Георгиева/, 
в. ”Черно море”, 
в. ”Дума” /Диана 
Райнова/, Програ-
ма „Хоризонт” /
Мая Щърбанова/, 
Радио „Христо Бо-
тев” /Петра Талева/, 

сп.”Агрозона” /Ане-
та Сотирова/ и др.
Членовете на Мор-
ския клуб органи-
зираха в същия ден 
свое Открито събра-
ние, на което при-
състваха кметът на 
Общината г-н Нико-
лай Ангелов, съпру-
гата му д-р Румяна 
Малчева Ангелова 
/”Общественик на 
2013 г. /, представи-
телите на местните 
медии: Маруся Ко-
стова, Албена Ива-
нова и Георги Йов-
чев и 10 ветроходци. 

 На стр. 2

Ако познавате ро-
дители на деца с 
хематологични и 
онкологични за-
болявания, тази 
информация може 
да бъде полезна за 
тях.
Проф. д-р Букет 
Ерер Дел Кастелло, 
призната за един от 
най-добрите дет-
ски хематолози в 
Италия и Турция, 
ще дава безплатни 
консултации в Со-
фия на 20 и 21 яну-
ари. Необходимо 
е предварително 
записване на тел. 
0895 770 869 или 
0879 977 401.
Проф. Дел Кастел-
ло има дългого-
дишен опит като 
детски хематолог 

в университетски 
болници в Турция 
и Италия. През 
2012 г. е удостоена 
с Орден за заслуги 
към Италианска-
та Република, за 
достойна служба 
в сферата на лече-
нието със стволови 
клетки и социално 
отговорни проекти. 
В момента ръково-
ди Детския център 
за трансплантация 
на костен мозък в 
болница „Йедите-
пе“ в Турция.
Проф. Дел Кас-
телло пристига у 
нас по покана на 
Здравен инфор-
мационен център 
„Медикъл Кара-
джъ“ – в рамките 
на инициативата 

ни да предоставим 
достъп на българ-
ските пациенти до 
най-съвременните 
методи в медици-
ната, като си пар-
тнираме с едни от 
водещите лекари и 
лечебни заведения 
в цял свят.

Надяваме се да 
достигнем до кол-
кото е възможно 
повече хора, затова 
ако прецените, че 
тази информация 
може да бъде по-
лезна на Ваши при-
ятели или познати, 
споделете я с тях и 
нека не се колебаят 
да се свържат с нас.

За допълнител-
на информация: 

www.medikara.bg.

Помогнете да помогнем!

 Председателят на Морски клуб „Балчик“ Стоян Георгиев, Илияна Димитрова, общест- Председателят на Морски клуб „Балчик“ Стоян Георгиев, Илияна Димитрова, общест-
веник, Александър Славчев, треньор и член на УС на МК“Балчик“. Още за Откритото веник, 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. събрание на Морския клуб и разказа на Стоян Георгиев за ARC, четете на стр.2. 
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