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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

 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

Жътвите в Добруджа

Жътвата на пшени-
цата в област Добрич 
дава много добри ре-
зултати. Средният до-
бив е от 539 кг/дка. 
Ечемикът вече е при-
бран на 100%. Средни-
ят добив е 510 кг/дка. 
Лавандулата през 
тази година се окачес-
твява като най-добра в 
България, надминава-

ща френската и далеч 
пред лавандуловото 
подобие, произвежда-
но в Китай – каза за 
нашия вестник Петър 
Петров, общински 
съветник от Балчик, 
земеделски произво-
дител и отскоро соб-
ственик на дестилерия 
край Балчик. Лаванду-
ловото масло e най-ка-

чественото, с най-ви-
сок процент естери, но 
през тази година има 
свръхпроизводство /
над 200 тона/ и изкуп-
ната цена вероятно ще 
спадне, но не по-ниска 
от 100 лв. за килограм 
лавандулово масло, 
което означава 300лв. 
печалба на декар. 
                                 /Б.Т./

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
ВЪВ II МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ 

“БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”, 
който ще се проведе от 26 до 28 август 2016 г. 

в град Балчик, Р България, 
на брега на Черно море

П Р О Г Р А М А
26 АВГУСТ – посрещане на участниците. 

-Откриване на изложба, във връзка с конферен-
цията. Начало 9.30 ч. във фоайето на Община 
Балчик
-Акад.Георги Марков открива и води конферен-
ция на тема „100 години от края на Първата све-
товна война за Добруджа”. Начало: 10.00 ч. в пле-
нарната зала на Община Балчик. 
-Проф.д-р Елена Рацеева, проф.Николай Червен-
ков, д-р Иван Думиника от Тараклийския българ-
ски университет в Р Молдова откриват и водят 
конференция на тема, продължение от първия 
форум: „Етнологията на българите и начало на 
българската държава”. Начало: 16.00 ч. в пленар-
ната зала на Община Балчик
-Официално откриване на Втория международен 
форум ”Българско наследство” на пл.”21 септем-
ври” от 18.00 ч.с програма от с.Чернооково, лауре-
ати на Първия МФ „Българско наследство”;СК 
„Здравец”Балчик
-Църковна служба – водосвет за участниците във 
Втория форум „Българско наследство”, с учас-
тието на Варненско-Преславския митрополит 
Йоан, свещеноиконом Стратия Александров, све-
щеноиконом Василий Шаган и свещеник Тодор. 
Начало от 20.00 ч. Храм „Св.Георги” Балчик . 

27 АВГУСТ – Фолклорен конкурс

- Фолклорни изяви с конкурсен характер от 9.00 
– 17.00 ч. в НЧ „Паисий Хилендарски 1870” Бал-
чик.По график.
Жури:  Галина Гавраилова; д-р Валентина Геор-
гиева;  Пламена Цонева;
- Откриване на Художествена изложба във фоайе-
то на НЧ „П.Хилендарски 1870” в 14.00 ч. 
- Представяне на списание „Форум”, издание 
на Сдружение „Българско наследство” Начало: 
18.00 ч.

28 АВГУСТ – Конференция: „Сърца на кръс-
топът” – поезия на млади бесарабски българи; 
„България беше и остана за мене една приказ-
ка” - представяне на бесарабския класик Петър 
Бурлак -Вълканов ”; в пленарната зала на Общи-
на Балчик от 10.30 ч. до 12.30 ч.
-Концерт за награждаване участниците във II 
МФ „Българско наследство”. Начало: 16.00  в НЧ 
„Паисий Хилендарски 1870” Балчик.
     
Форумът се провежда под патронажа на д-р 
Румяна Малчева Ангелова, носител на при-
знанието „Общественик на 2013 година” в 
Балчик.

Материалите за участието в конференциите и ли-
тературния спектакъл да бъдат до 3 000 знака, в 
рамките на 6 минути прочит от самите Вас.
Могат да участват учени, критици и краеведи, 
вещи по темите на отделните конференции.
Моля, изпратете предварително Вашия материал 
за участие, за да се подготви и отпечата в  бъдещо 
издание на сп.”Форум”.
Може да участвате дистанционно като изпрати-
те Вашите статии на някой от посочените елек-
тронни адреси. Материалите ще бъдат включени 
в общата презентация на форума, ще бъдат про-
четени
от професионален актьор и ще се отпечатат в 
сп.”Форум”, издание на Сдружение „Българско 
наследство”.
Всичко за модулите на форума, статута, заявките 
за участие и пр. можете да видите в сайта ни:
www.bgnasledstvo.com

Директор на форума:   Маруся Костова  0899 
65 52 49    e-mail: bgnasledstvo@abv.bg
Секретар на форума: Росица Шалтева    0898 
56 87 89    е-mail: rvchaltevi@mail.bg
Координатор на форума: Надя Танова 
037360 23 02 45  email: nadinlaki2@gmail.com

         На него ще демонстрирате, без такса за участие, автенти-
чен фолклор, литература, занаяти, трудове на учени и краеведи 
за съхраненото национално наследство – език, традиции, кул-
тура. Даваме трибуна и за художниците, които рисуват съхра-
нения бит и обичаи на българите по света. 
         Необходимо е да заявите до 10 август 2016 г. участието си, 
като посочите брой участници, колко и кои дни и какви условия 
избирате. Всички хотели са на Ваше разположение. На 15 деца 
– един ръководител пребивава безплатно. На 20 души възрастни 
участници – един ръководител пребивава безплатно. 
         Подробности по настаняването и цялостната организа-

ция на форума ще намерите в нашия сайт: www.bgnasledstvo.com


