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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

строителствoремонтпроектиране

Вечната красота на 
Двореца в Балчик 
бе темата на фото-
изложба, открита 
в петък в чешкия 
град Валашке Ме-
зержичи. Събитието 
бе част от кулмина-
цията на празника 
на побратименото 
на Балчик населено 
място и привлече 
вниманието на мно-
го от приятелите на 
България в Чехия.
Изложбата бе пред-
ставена от Жени Ми-
хайлова в присъст-
вието на зам.-кмета 
на Балчик Димитрин 
Димитров и секре-
таря Марияна Анге-
лова. Кметът на гра-
да домакин Роберт 
Стржинек отбеляза, 
че това е поредното 
събитие, което сто-

пява разстоянието от 
1500 километра до 
Балчик.
Автори на предста-
вените снимки са 
фотографите Ясен 
Казанджиев и Румя-
на Тенева и показват 

панорамни кадри и 
детайли от Двореца 
в Балчик, пречупени 
през собственото им 
усещане на светли-
на, пространство и 
форми.
По време на воде-

ните в чешкия град 
разговори бяха на-
белязани конкретни 
действия за развитие 
на партньорството 
между Балчик и Ва-
лашке Мезержичи.

Сава ТИХОЛОВ

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

Балчик се представи с 
фотоизложба в Чехия

Изложба “За свободата 
на Добруджа”

На 20 септември в 
музея в Градски парк 
„Свети Георги“ бе 
открита изложба със 
заглавие „За свобода-
та на Добруджа“. Тя е 
посветена на 100-го-
дишнината от смъртта 
на генерал-лейтенант 
Иван Колев и 140-го-
дишнината от рожде-
нието на генерала от 
артилерията Георги 
Попов. Генерал-лей-
тенант Иван Колев 
командва Първа кон-
на дивизия по време 

на Първата световна 
война. С частите на 
своята дивизия той 
участва във войната 
срищу Румъния и в 
освободителния поход 
на българската армия 
в Добруджа от есента 
и зимата на 1916-1917 
г. Наречен е „спасите-
лят на Добрич“ заради 
решителните действия 
и победата над против-
ника в боевете за града 
от 5-7 септември 1916 
г., влезли в историята 
под името „Добричка 

епопея“. Генералът от 
артилерията Георги 
Попов е член на бъл-
гарската делегация, 
която води преговори-
те с представителите 
на Румъния за възвръ-
щането на Южна Доб-
руджа към България. 
След подписването на 
Крайовския договор 
от 7 септември 1940 г. 
е назначен за генерал-
управител на Южна 
Добруджа. Организира 
състава на войските 
и тяхното навлизане 
в областта, което ста-
ва в периода 21 сеп-
тември – 1 октомври 
1940 г. Посетителите 
на изложбата ще имат 
възможност да видят 
фотоси, документи, пе-
чатни издания и вещи, 
свързани с дейността 
на двамата генерали. 
Някои от експонатите 
се представят за първи 
път пред публика.

Кредитор на “Евроманган” поиска дружеството 
да бъде обявено в несъстоятелност

В Окръжен съд - До-
брич започва търгов-
ско дело за откриване 
на производство по 
несъстоятелност на 
„Евроманган“ЕАД. 
То е образувано по  
молба на „Петрол 
Асет“ ЕООД - До-
брич, на когото ответ-
никът дължи 16 452 
лева. Исковата пре-
тенция е за неплате-
но дизелово гориво и 
бензин. В качеството 
си на кредитор друже-
ството иска Окръж-
ният съд да постано-
ви решение, с което 
„Евроманган”ЕАД да 
бъде обявено в несъс-
тоятелност, поради 
неплатежоспособ -
ност и свръхзадлъж-
нялост.


