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В НАВЕЧЕРИЕТО НА 1 НОЕМВРИ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Концерт на хор „Добруджанки”
на родната сцена на НЧ
„Васил Левски 1959” Балчик

Кирил Татарлъ, обл.управител на Тараклийски район; Маруся
Костова, директор на Международния форум „Българско наследство”
Балчик, България; Ана Войтович – служител в Регионалната библиотека на град Тараклия, водеща конкурса; Росица Шалтева, секретар
на МФ „Българско наследство” Балчик, България и участниците от
първите две възрастови групи – на откриването на Втория конкурс
за млади изпълнители „Облаче ле, бяло-2017” в най-българския град
в Молдова – град Тараклия. Класираните на първите три места в
четирите възрастови групи получиха ваучер за 5-дневно пребиваване в
град Балчик и участие в МФ „Българско наследство” от 24-26 август
2018 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–БАЛЧИК
ПОКАНА

Пред хор „Добруджанки“, отляво надясно: Елица Стайкова, читалищен секретар; Магдалена
Христова, диригент на хор „Добруджанки“ и Даниела Димитрова, председател на НЧ „Васил Левски 1959“ Балчик.
Фото: Маруся КОСТОВА

Хор „Добруджанки“
към НЧ „Васил Левски 1059“ наброява
23 жени, обединени
от желанието си да
пеят от сърце български народни пес-

ни, предимно добруджански, много от
тях донесени преди
77 години от нашите
предци от Северна
Добруджа. Народният хор „Добру-

джанки“ Балчик е
създаден в годината
на създаване на НЧ
„Васил Левски 1959“
Балчик. Първият му
диригент е народната певица Стамат-

ка Кирилова. През
различните години е
бил ръководен от д-р
Красимир Кръчмаров, Тодор Тодоров,
Сава Тихолов, Нина
Цветкова. На стр. 2

НОВ БЪЛГАРСКИ
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Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма
„Управление на луксозното хотелиерство”

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират образованието си.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 55, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и
дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии
и взаимодействието му с общинска администрация, на 3 ноември
2017 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация,
първи етаж, ще се проведе извънредно заседание на общински
съвет Балчик, при следния
Д н е в е н р е д:
1. Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на
Общински съвет Балчик.
2. Избор на Председател на Общински съвет Балчик.
ИЛИЯН СТАНОЕВ,
Председател на ОбС-Балчик

Посетете
Оптиката в град Балчик
(до кафе “Акроза”)
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

