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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

Учителският колектив на ОУ „Антим I” град Балчик, с директор 
г-жа Румяна Петрова, на 15 септември 2017 г.            Фото: Личен архив

Скъпи приятели, през 
лятото писах за идеята 
да „разкрасим“ камъ-
ните по крайбрежната 
алея на Балчик, като 
поканим млади каме-
ноделци да представят 
изкуството си. Тази 
идея вече е факт - от 19 
септември 4 деца -от-
личници на своите ви-
пуски от единственото 

на Балканите камено-
делско училище, заед-
но със своя директор 
г-н Стефан Стефанов, 
работиха с чук, длето 
и сърце. 
Благодаря за съдей-
ствието на г-н Нико-
лай Ангелов - кмет 
на Балчик, който не 
само прие идеята, но 
и предложи това да 

стане ежегодно съби-
тие; на Ваня Донева 
и ресторант „Ел Сим-
патико“, които хранят 
безвъзмездно децата; 
на Жени Михайлова - 
директор на „Двореца“ 
за съдействието за нас-
таняване им,на Даниел 
Бодичев, който също 
се включи в работата. 
Всеки, който имаше 

възможност и жела-
ние да посети Балчик 
в дните до 22 септем-
ври, можа  да види как 
децата правят от Сиво-
то Красиво. Мястото: 
Крайбрежната алея, 
преди р-т „Salt and 
Peper“ и „Корона“.

Герман ГЕРМАНОВ
Добрич

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

Идеята на Даниел Бодичев за 
каменоделно изкуство край морето

В Община Балчик тръгнаха на 
училище в първи клас 160 деца

В Община Балчик 
тръгнаха на учили-
ще в първи клас 160 
деца. По два класа в 
СУ „Христо Смирнен-
ски” с.Оброчище и ОУ 
„Антим I” град Балчик.

Един клас в СУ „Хрис-
то Ботев”и един клас 
в ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий” показват рез-
кия спад на родените 
деца и голямата миг-
рация на населението 

към уредените законово 
европейски държави и 
по-големите градове на 
България, където все 
още може да се намери 
поминък за младото на-
селение. 

Прекратиха делото за обявяване в 
несъстоятелност на “Евроманган”

Окръжен съд - До-
брич прекрати де-
лото за обявяване в 
несъстоятелност на 
„Евроманган“ЕАД, 
след като кредиторът, 
поискал производство-
то, се отказа от иска си.
Търговското дело беше 
образувано по мол-
ба на „Петрол Асет“ 
ЕООД - Добрич, зара-
ди натрупани от „Ев-
романган“ задължения 

в размер на 16 452 лева 
по търговски сделки с 
дизелово гориво и бен-
зин. Ищецът в качест-
вото си на кредитор 
твърдеше, че ответно-
то търговско друже-
ство не е в състояние 
да изпълни изиску-
емите и безспорни па-
рични задължения по 
търговските продажби, 
поради което поиска 

то да бъде обявено в 
несъстоятелност.
Междувременно дъл-
жимите суми са били 
платени и по тази 
причина кредиторът е 
внесъл молба произ-
водството да бъде пре-
кратено.
Съдът, като взе пред-
вид молбата и данните 
по делото, намери ис-
кането за основателно 
и го уважи.

Почеркът на Даниел Бодичев по Балчишката дамба.                                  Фото:Маруся КОСТОВА

Ръст на туристите след посещението на 
Брижит Макрон отчитат в “Двореца”

Увеличение на посе-
щаемостта отчитат в 
„Двореца“ в Балчик 
след посещението пре-
ди месец на френска-
та първа дама Брижит 
Макрон, съобщи ди-
ректорът на държав-
ния културен институт 
Жени Михайлова.

Това беше много до-
бра реклама за архи-
тектурно-парковия 
комплекс „Двореца“ и 
за град Балчик, които 
бяха популяризирани 
от европейските и све-
товни медии. Винаги 
посещението на ръ-
ководител, държавен 

глава или пък кралска 
особа, носи реклама за 
този регион, обясни тя.
Тази година културни-
ят център отчита ръст 
на туристите от Чехия, 
Полша и Франция. 
По последни данни, 
френският пазар си ос-
порва третото място с 

руския. Традиционно, 
най-многобройни са 
румънците, следвани 
от българите, посочи 
Михайлова. Тя посочи, 
че ДКИ „КЦ „Дворе-
ца“ е успял да навакса 
спада на туристи от 
първите четири месеца 
на годината.          НДТ Започва ремонт на пътищата 

към селата в общината 
Кметът на Община Бал-
чик Николай Ангелов 
подписа договор за из-
пълнение на проект за 
рехабилитация на част 
от пътищата в района на 
стойност близо 6 мили-
она лева. 
Мярката е в изпълнение 
на Програмата за разви-
тие на селските райони 

2014-2020 и ще бъде из-
пълнявана в 15 общини в 
страната. 
Ремонтът ще засегне 
13 715 метра на три об-
щински пътища. Това са 
отсечките между селата 
Царичино и Гурково, 
Стражица с пътя за До-
брич и връзката между 
селата Одърци, Храбро-

во, Бобовец и Стражица. 
Предвидените дейности 
включват ремонт на път-
ното платно и съоръже-
нията, възстановяване на 
отводнителните канали, 
монтиране на нови път-
ни знаци и стоманени 
предпазни огради – съ-
общиха от Община Бал-
чик.


