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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 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

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

За шести път Балчик събира 
учени, писатели и краеведи за 
обсъждане на важни теми от 

българската история 

Предвид епидемиоло-
гичната ситуация до 
последно оставаше про-
блематично провежда-
нето на поредния шести 
форум „Българско на-
следство“  в българския 
крайморски град Бал-

чик. Обаче благодарение 
на организаторите, пре-
ди всичко на инициатора 
и организатора на тази 
поредица Маруся Ко-
стова, събитието се про-
веде на 26 и 27 август. 
Наложиха се промени в 

традиционния сценарий: 
нямаше участие на худо-
жествени колективи от 
България и чужбина, не 
можаха да дойдат пред-
ставители от Република 
Молдова и Украйна, не 
се осъществи научната 

етнографска секция, ръ-
ководена в предишните 
срещи от доц. д-р Елена 
Рацеева, която за първи 
път не можа да пристиг-
не  и т.н.
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След традиционния водосвет за здраве на участниците във форума, отслужен 
от свещеноиконом Стратия Александров, иконом Михаил Михайлов и йерей 
Т.Тодоров, кметът на Община Балчик г-н Николай Ангелов открива VI Меж-
дународен форум „Българско наследство“ Балчик, България, разчупва питата, 
поднесена от г-жа Калина Михайлова от с.Шуменци, общ.Тутракан, автор на 
изложбата „Преселски носии“, подредена на VI етаж в ТИЦ „Мелницата“.      
                                                                                                 Фото: Павлина ВАСИЛЕВА 

 

Настоятелните пориви 
на Ковит 19 да спре или 
по-скоро да ограничи 
обществения живот на 
хората, не успяха. Поне 
в нашия град – проведо-
ха се за 11 – ти пореден 
път „Класик Дейз”. След 
„Дните на класиката” и 
кратка емоционална по-
чивка, дойде времето и 
на Шестия международен 
форум „Българско наслед-
ство” Балчик, България.

Научната атмосфера на Шестия международен 
форум „Българско наследство”Балчик, 

България, бе наситена с незатихналата мъка на 
поколенията по родната Северна Добруджа 

Макар и без изобилните 
концертни прояви, какви-
то имаше в предните пет 
години, Фестивалният 
град на Балканите - Бал-
чик, посрещна и даде 
възможност на много 
участници, български и 
чуждестранни, да зая-
вят и дадат възможност 
на жители и гости да се 
запознаят с научните им 
трудове на 26, 27 и 28 ав-
густ 2020 г. в рамките на 

Никита, каня те на вечеря от 19 ч. в 
ресторант „Балчик“ на 24 юли 2020 г. /петък/

VI Международен форум 
„Българско наследство”. 
След официалното откри-
ване на Форума, органи-
зирано от директора г-жа 
Маруся Костова, посети-
телите разгледаха Нацио-
нална филателна изложба 
и останаха за водосвета, 
отслужен от свещеноико-
ном Стратия Алексиев, 
иконом Михаил Михай-
лов и йерей Т. Тодоров.  
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