
СЪОБЩЕНИЕ 
УС на Сдружение „ХИНАП” - Хора с увреждания,

 на заседание от 23. 07. 2021 г. насрочва  
Отчетно- изборно събрание на 17.09.2021 г.от 15.00 

ч. в клуб „ХИНАП”

БАЛЧИК, ГОДИНА XXVII, БРОЙ бр.29 (1056) ЦЕНА 50 стотинки  29 юли -  .... август 2021 г.

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg   
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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 Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*

Бутиков магазин SHEF
Балчик, кв.”В. Левски”, ул.”Дунав” 2

До оптика „Ювелир”
Тел.0888 997 874

Предлагаме цигари, алкохолни напитки, 
фермерски и биопродукти.

Работно време: понеделник-събота 7.00-19.00 ч.
Почивен ден - неделя

Седмица на италианската 
култура в Балчик

 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 Оптика „Ювелир“ в град Балчик, 
кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)

Двама представители на консулството на Италия във Варна /отдясно наляво/: консулът 
Антонио Таркуинио и съветникът Димитър Стойнов официално откриха с г-жа Жени 
Михайлова, директор на ДКИ КЦ „Двореца”, „Седмицата на италианската култура” 
като казаха мили думи за програмата и участниците.                 Фото: Албена ИВАНОВА
На 24.07.2021 г. се състоя 
церемонията по офи-
циалното откриване на 
ежегодната седмица на 
италианската култура в 
нашия град.  Миналия път 
тя беше свързана с Лео-
нардо да Винчи, тази го-

дина с Данте Алигиери, с 
неговата 700-годишнина.  
Събитието съвпадна с 
други мероприятия, орга-
низирани в Балчик, в края 
на юни. Затова много хора 
не успяха да дойдат в Ка-
менната зала на Двореца. 

Жалко, защото вечерта 
беше наистина много 
интересна. Атмосферата 
беше приятна и  имаше 
камерен характер. Мои 
колежки нямат транспорт 
до кв.Левски, последни-
ят автобус е в 20.00 ч. и 

едва от началото на юли 
в 21.00 ч. За пореден 
път предлагаме на ръко-
водството на ДКИ КЦ 
„Двореца” да осигурява 
микробуси, когато има 
такива събития.

Продължава на стр. 5

СЪБОР НА ПРЕСЕЛЕНИЕТО: БАЛЧИК-ДЪБОВИК
                           
25 август 10.00 ч. Водосвет.Откриване на VII МФ “Българско наслед-
ство” -  СЪБОР НА ПРЕСЕЛЕНИЕТО – СЪХРАНЕНА БЪЛГАРЩИНА /
КИЦ „Мелницата”/
 25 август 10.15 ч. Откриване на  изложба от Държ.архив Силистра и г-жа 
К.Михайлова, посветена на 80-годишнината от преселването на северо-
добруджанци./КИЦ „Мелницата”/
 25 август 10.30 ч. Представяне на филателна марка и пощенски плик, 
посветени на 80-годишнината от възвръщането на Добруджа. /КИЦ „Мел-
ницата”/
 25 август 11.00 ч. Литературна дискусия. За известният писател и журна-
лист от началото на ХХ век Яни Калиакренски. /КИЦ „Мелницата”/
25 август  14.00 ч. Откриване на изложба „Красотите на Северното Чер-
номорие”. /КИЦ „Мелницата/
25 август 15.00 ч. Литературна дискусия –Новата книга на проф.Елена 
Налбантова за литературата на Бесарабия и Таврия и първата книга на г-н 
Дмитрий Балтажи отМолдова-Твардица. /КИЦ „Мелницата”/
25 август 17-18 ч. Посещение на културни обекти в Балчик /по индивиду-
ален план за всяка група/
---------------------------------------------------------------
26 август 10.30 ч. Откриване на изложба „130 години педагогическо об-
разование в Силистра”. Куратор: доц.д-р Румяна Лебедова, Русенски уни-
верситет, Филиал Силистра /КИЦ „Мелницата”/
26 август 11.00 ч. Конференция „За етнологията на българите”: 80 г. от 
възвръщането на Южна Добруджа и съхранената българщина. 
Представяне брошура за преселниците от с.Дъбовик и град Балчик. /КИЦ 
„Мелницата”/
26 август 13-15 ч. Посещение на културни обекти в Балчик /по индивиду-
ален план за всяка група/
26 август  15.00 ч. Конференция, посветена на Христо Ботев /КИЦ „Мел-
ницата”/
26 август 17-18 ч. Посещение на културни обекти в Балчик. /По индиви-
дуален план за всяка група, дошла на Събора/
26 август 18.00 ч. Парад на гордостта – Поднасяне венци на паметниците 
по главната улица на град Балчик
26 август 19.00 ч. Водосвет за участниците в Събора. Фолклорен концерт 
на представителен ансамбъл./НЧ „П.Хилендарски 1870” Балчик/

27 август /петък/  Фолклорен конкурс от 10-17 ч. /по график в НЧ 
„П.Хилендарски 1870” Балчик/
------------------------------------------------------------------
28 август  /събота/. Концерт на участниците в Събора на преселението, 
посветен на 80-годишнината от възвръщането на Южна Добруджа.

Справка за записвания и статут на Форума:
 bgnasledstvo@abv.bg Маруся Костова /директор, тел.+ 359 899 655 249/ 
rvshaltevi@mail.bg Росица Шалтева /секретар, тел. +359 898 568 789/


