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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*

Д-р Ерсин Исмаилов 
от Балчик е баща 
на първото бебе за 
2022г. на Добрич. 
Д-р Ерсин Исмаилов 
и най-младата аку-
шерка в Родилното 
отделение в МБАЛ 
Добрич Чийдем 
Исмаил са първите 
щастливи родители, 
които се сдобиха с 
мъжка рожба на 4 
януари 2022 г.
Бебето е с 47 см дъл-
жина и е с тегло 2кг 
480 гр и се казва Бу-
лут Ерсин Исмаил.
Родители на Ерсин 
са Нуршен /мед. се-
стра в Хирургическо 
отделение в МБАЛ 
Балчик и Ердуан /
миньор, пенсионер 
от мина Църква/ Ис-
маилови.
Ерсин беше младеж-
ки активист, пред-
седател на Учени-
ческия парламент, 
завърши с пълен 
отличен Балчишка-
та гимназия, беше 
много успешен жур-
налист в „Балчишки 
телеграф“ и сътруд-
ник на Междуна-
родния форум „Бъл-
гарско наследство“, 
Балчик, България. 
След това се дипло-
мира през 2020 г. с 
пълно отличие и на-
града „Златен Хипо-
крат“
Кметът на Добрич 
г-н Йордан Йорда-
нов подари на бебето 
златен комплект с 4 
монети: една златна, 
една за учение, една 
за прощъпулник и 
една за късмет.
Екипът на в. „Бал-
чишки телеграф“ и 
МФ „Българско на-
следство“ Балчик, 
България, са готови 
с организацията на 
парти за младото 
семейство Исмаил 
при първи по-благо-
приятни антиковид-
ни времена. Да сте 
живи и здрави всич-
ки около малкото чо-

ДО 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ПОКАНА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ
„Популяризиране на наследството на Черно море”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

В изпълнение на проект на Сдружение „Морски клуб 
Портус Кариа“ -„Популяризиране на наследството 
на Черно море” и сключен договор МДР-ИП-01-56/ 
23.04.2021г. по процедура за подбор на проекти:  
BG14MFOP001-4.025 МИРГ ШКБ-2.2.1 „Възстано-
вяване и подобряване на природното наследство, кул-
турата и спорта на рибарската територия“ от Стра-
тегията за ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, 
осъществяван с финансовата подкрепа на Европей-
ски фонд за морско дело и рибарство чрез Програма 
за морско дело и рибарство 2014-2020 година, Ви ка-
ним на информационна кампания, чиято основна за-
дача е да Ви запознае с целите на проекта, начина на 
изпълние, заложените в него дейности и по-конкрет-
но с обученията, в които можете да вземете безплат-
но участие. Предстоящите курсове, в които можете 
да се включите, ще спомогнат използването на тери-
ториалната идентичност за популяризиране на по-
тенциала за развитие на територията чрез устойчиво 
използване на местните ресурси.
По време на срещата ще бъде представен и разда-
ден иновативно изготвеният каталог под названието 
„Символи на историческото, природното и морско 
културно наследство на територията на МИРГ Ша-
бла – Каварна – Балчик“. Той цели повишаване ин-
формираността на обществеността, туроператорите 
и туристите, относно възможностите за културно – 
исторически туризъм в Североизточния черноморски 
район.
Събитието ще се проведе на 22-ри януари 2022 г. (съ-
бота) от 12:00 часа в сградата на Народно читалище 
„Паисий Хилендарски-1870“ с адрес: гр. Балчик, пл. 
„21-ви Септември“ №7.


