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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

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

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

21 юни 2019 г. /петък/ Среща с Христина Гутева. 
Заповядайте в читалищната библиотека на НЧ „Паисий 
Хилендарски” Балчик от 15.30 ч.

Програма Interreg V-A Romania-Bulgar-
ia, програмен период 2021 – 2027 г.

На 12 юни в кон-
ферентната зала на 
ТИЦ „Мелница“ се 
проведе двустранна 
среща с участници от 
трансграничния реги-

он Румъния – Бълга-
рия, за да се направи 
анализ на основните 
предизвикателства, 
пред които е изправен 
регионът и на база на 

това да стартира про-
цес на идентифицира-
не на направленията, 
по които  да се работи 
в бъдещата програма 
Interreg V-A Romania-

Bulgaria, програмен 
период 2021 – 2027 
година.
Основният фокус бе 
насочен към опреде-
лянето на конкретни 

мерки, които програ-
мата може да финан-
сира, така че хората, 
бизнеса, неправител-
ствените организа-
ции, публичните ад-
министрации от двете 
страни на границата 
да могат да работят 
заедно, за да се спра-
вят с общите пробле-
ми.

За следващия програ-
мен период усилията 
ще бъдат насочени 
към подобряване на 
транспортната инфра-
структура, опазване 
на околната среда, 
опазване и популяри-
зиране на природни 
и културни забележи-
телности.
На срещата присъст-

ваха Богдан Мушат–
ръководител на Съв-
местния секретариат 
(СС)/РОТГС- Кълъ-
раш, Румъния и Милен 
Обретенов –началник  
Отдел „Програми ИН-
ТЕРРЕГ“ в  Дирекция 
„Управление на тери-
ториалното сътрудни-
чество“ на МРРБ.
                                  БТ


