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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 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”)

Френският първи дипломат и пълномощен министър Ерик Льо-
бедел, Ерик Перотел - Аташе по сътрудничество за френски език към 
Френски Институт България, представителство Варна и Мадам Ста-
мова, директор на Франкофонската програма.   

                                                                               Фото: Маруся КОСТОВА 

„Политики на близост-
та“ е темата на XIII 
Световна среща на бъл-
гарските медии, която 
се провежда от 4 до 8 
октомври в Кишинев.
 В Молдовска Бесара-
бия живее най-голяма-
та компактна маса от 
етнически българи. По 
неофициални данни, 

заедно с близките обла-
сти в Украйна, там бъл-
гарите достигат близо 
четвърт милион. Само 
в Молдова има над 80 
хиляди българи. Бъл-
гария започва много 
сериозно да се обръща 
към българите в Беса-
рабия и проблемите на 
нашите сънародници 

стават постепенно част 
и от дневния ред на 
българската държава – 
заявяват от БТА.
Темите на поредицата 
от срещи в Молдова са: 
новите платформи за 
образование, съхраня-
ването на българския 
език, връзката бизнес 
- образование и иконо-

мика, икономика, бази-
рана на знанието, ту-
ризмът като индустрия 
на свободното време, 
трансферът на кадри и 
технологии и инфор-
мация или така наре-
чената „пета свобода“ 
– съобщава г-н Максим 
Минчев, директор на 
БТА.                На стр. 2

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

Кметът на Община Балчик – на 
посещение в Молдова, където в град 
Тараклия се открива пресклуб на БТА

Среща на френския 
посланик с преподавателите 

от Франкофонската 
програма в „Албена”

Ерик Льобедел е по-
сланик на Френската 
република в България 
от 1 октомври 2016 г. 
В негово лице Париж 
изпраща дипломат с 
над 30-годишна кари-
ера с профил „Стра-
тегическа сигурност”. 
Той е възпитаник на 
най-елитните школи 
за административни 
кадри - Национално 
училище за държавна 
администрация (ENA), 
Институт по политиче-
ски науки в Париж (IEP 
известен повече като 
Sciences Po) и Panthéon-
Sorbonne, където е за-
вършил социология и 
право.
В първите си изявле-
ния той нарече Бълга-
рия „голяма европейска 

държава”, заради исто-
рическата ѝ значимост, 
стратегическо место-
положение, границата 
ѝ с Черно море, както 
и заради съвременни-
те предизвикателства, 
които посреща в приоб-
щаването си към Евро-
па. „Българите са много 
отворени и заинтригу-
вани от чуждите култу-
ри – казва Н.Пр.Ерик 
Льобедел. Франкофон-
ската програма на Нов 
български университет 
в „Албена” е едно от до-
казателствата за това.”
На 28 септември 2017 
г. Френският първи ди-
пломат и пълномощен 
министър Ерик Льобе-
дел откри Новата учеб-
на година във Фран-
кофонската програма 

като проведе среща с 
преподавателите и слу-
жителите и разговаря 
с тях, без проблеми на 
немски, руски и естест-
вено на френски език. 
Той владее още фин-
ски, турски и испански. 
Подчерта, че езиците са 
важни при свободното 
общуване с хората, като 
чете вестници и гледа 
тв новините, както и че 
е впечатлен от експрес-
ния напредък на стра-
ната ни в иновациите и 
новите технологии. 
Той дори се зачете в 
четириезичния вестник 
„Балчишки телеграф”, 
издаден като справоч-
ник за туристите, от 
което много се възгор-
дях.

На стр. 2 

 Кметът на Община Балчик г-н Николай Ангелов и съпругата му д-р Румяна Малчева Ангелова 
откриват III МФ „Българско наследство“ в Балчик на 25.08.2017 г.       Фото: Павлина ВАСИЛЕВА

Уважаеми родители,
От 1 септември до 20 ноември 2017 г.

Започва Националната програма за 
профилактика на оралните заболява-

ния, която предвижда 
БЕЗПЛАТНО СИЛАНИЗИРАНЕ 

/ЗАПЕЧАТВАНЕ/
На първите постоянни дъвкателни 

зъби на деца от 5- до 8-годишна въз-
раст, с цел предпазване от развитие на 

кариес.
При желание от Ваша страна, децата 

Ви могат да се възползват от тази 
профилактична процедура в следния 

стоматологичен кабинет:
Д-Р БОРЯНА ДЯКОВА

ГР.БАЛЧИК, УЛ.”Иван Чернев” №4  /
срещу хлебозавода/

Тел.0887238294
Информация може да получите на мяс-

то в кабинета.


