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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 - оф-
талмолог. Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Кметът на Общи-
на Балчик Николай 
Ангелов приветства 
българите, живее-
щи в Молдова. Той 
участва в ХІІІ-та 
среща на българ-
ските медии в чуж-
бина, организирана 
от Българската те-
леграфна агенция в 

молдовската столица 
Кишинев. Пред жур-
налисти от различни 
краища на света той 
разказа за развитие-
то на Балчик и ре-
гиона и акцентира 
върху домакинство-
то на Белия град 
на Международния 
форум „Българско 

наследство“. „Него-
вата цел, обясни той, 
е не само да събере 
българите от Украй-
на, Молдова и други 
краища на света, а и 
да стимулира научни 
изследвания, да про-
вежда дискусии, да 
архивира и популя-
ризира събраното.“ 

В рамките на три дни 
форумът в Кишинев 
се откри и провежда 
с активното учас-
тие на молдовския 
президент Игор До-
дон и вицепрези-
дента на Република 
България Илияна 
Йотова. В него се 
включиха академик 

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

Николай Ангелов: “Нашите братя 
по света са добре дошли в Балчик” 

Г-н Николай Ангелов- кмет на Община Балчик; г-н Стефан Августинов - депутат в НС, медиен съветник; г-жа Офелия 
Кънева - ДАЗД; г-жа Ива Иванова - представител на Съвета на децата от ДАЗД.

Антон Дончев, жур-
налисти, членове на 
СЕМ, председате-
лите на Агенцията 
на българите в чуж-
бина, Държавната 
агенция за закрила 
на детето, предста-
вители на бизнеса и 
ректорите на някол-
ко български уни-
верситета. 
На провелата се днес 
дискусия журнали-
сти от Западните по-
крайнини и на бъл-
гарите от Украйна и 
Молдова благодари-
ха за това, което Бал-
чик прави за тях. От 
своя страна кметът 
Николай Ангелов 
отправи покана за 
участие на българ-
ски състави и творци 
във фестивалите и 
културните събития, 
организирани в Об-
щина Балчик.

Сава ТИХОЛОВ
Нач. отдел 

„Връзки с 
обществеността” 

в Община Балчик

„ Българско наследство” е многонационален 
форум, който се провежда от три години в 
град Балчик, подготвян с много старание, 
ентусиазъм и любов, форум, който събира 
различни хора, с различни занимания, от 
различни държави и краища на България. 
Тези хора имат една главна цел по време на 
форума – да покажат как с обич и голяма 
родова памет съхраняват българското в себе 
си. 
Удивително е това, което се вижда. Толкова 
много хора, които не живеят в България, с 
български корени,  пазят в себе си България. 
Когато се роди идеята за този форум, най-
напред се включиха бесарабските българи 
от Буджака, поколения българи, родени в 
Молдова, но запазили българщината в себе 
си. 

Още материали за МФ “Българско 
наследство” Балчик, България четете на 

стр.2,3,4

„Българско 
наследство”

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧ-
КА ПО ЧЛ.20 (3) ОТ ЗОП

(събиране на оферти с обява)

Обект на поръчката: Основен ремонт 
на сградата на Общинска данъчна служба гр. 
Балчик, Община Балчик.
Номер обществена поръчка в АОП:  9069117
За въпроси и допълнителна информация:  
Милен Йорданов, телефон 0579 71036
инж. Пламен Сидеров – ст. специалист – 0579 71044
Офертите се подават лично или по пощата с обратна 
разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. 
Балчик, пл. „21-ви септември „ № 6, Общинска 
администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Ко-
стова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.


