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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 
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 втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)
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

ФТА „Балик” Балчик – рожба на хореографката Галина Гавраилова и първо вдъхновение за провеждане на фестивала „Море от ритми” за осми път през септември 2018 г. Фото: ФБ
Класирането на фестивала публикуваме на стр.2

В рамките на IV 
Международен фо-
рум „Българско на-
следство“ Балчик, 
България, излезе 
бр.3 на списанието, 
с научните публи-
кации от форума, 
гл.редактор на което 
е г-жа Маруся Ко-
стова. Включени са 
авторите: проф.дин 
Калчо Калчев, проф.
дин Николай Червен-
ков, доц.д-р Васил 
Кондов, доц.д-р Еле-
на Рацеева, доц.д-р 
Ивайло Христов, 
д-р Иван Думиника, 
Дора Чаушева, д-р 

Петър Добрев, Женя 
Андреева, Ивелина 
Радионова
Снимките са от пър-
вите три издания на 
МФ „Българско на-
следство“. Статиите 
са с резюме на руски 
и английски език. 
Списанието струва 
10 лв. Може да се 
закупи от редакция-
та на вестник „Бал-
чишки телеграф“, 
от ДКИ КЦ „Дворе-
ца“ Балчик или он-
лайн с поръчка на 
bgnasledstvo@abv.bg 
като се посочи адрес 
за изпращане. 


