
БАЛЧИК, ГОДИНА XXVI, БРОЙ бр.26 (1022) ЦЕНА 50 стотинки 12 - 18 ноември 2020 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   

В.
 “

Ба
л ч

и ш
 ки

 т
е л

е г
 ра

ф
” 

пр
ед

ла
га

 б
ез

пл
ат

на
 р

ек
ла

м
а 

в 
И

нт
ер

не
т

 н
а 

ад
ре

с:
 

w
w

w.
B

al
ch

ik
te

le
gr

ap
h.

co
m

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 - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон 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

Национална научна 
конференция, посветена 
на 80-тата годишнина от 

Крайовския договор

 
             

Деца от ЦСРИ Балчик изработват есенни рисунки и участват в беседа с г-жа 
Иванка Томова от библиотеката на НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ Балчик.  

На 30 септември 2020 
г. в Добрич се проведе 
Национална научна кон-
ференция: „80 години 

от Крайовския договор. 
Българската и междуна-
родната общественост 
за Добруджанския въ-
прос. Нови докумен-
ти, нови прочити, нови 
тези”. Организатори на 
форума бяха Министер-
ство на културата, ИИИ 
при БАН, Добруджански 
научен институт, Маке-
донски научен институт, 
Община град Добрич, 
Община Тутракан, РИМ-
Добрич, Исторически 

музей – Тутракан и музе-
ите в Силистра, Балчик, 
Каварна, Тервел и Дуло-
во. 
Събитието бе открито 
тържествено с химна на 
Добруджа – „О, Добру-
джанский край” и при-
ветствено слово на д-р 
Емилия Баева – зам.- 
кмет на ОбщинаДобрич. 
Научният форум проте-
че в три панела, в които 
участие взеха преподава-
тели от СУ „Св.Климент 

Охридски”, ШУ „Епископ 
Константин Преслав-
ски”, ВВУ „Г.Бенковски, 
Д.Митрополия, НВУ 
„В.Левски”, изследова-
тели от ИИстИ – БАН, 
Регионалните истори-
чески музеи във Варна, 
Добрич, Видин, Търго-
вище и Габрово, но също 
така и от експерти от 
Министерство на отбра-
ната и Окръженсъд – До-
брич.   

На стр. 3

На 19.10.2020 деца, потре-
бители на ЦСРИ /Център 
за социална рехабилитация 
и интеграция/ Балчик, при-
дружени от специалисти от 
екипа на Центъра, посетиха 
Градска библиотека при На-
родно читалище „Паисий 
Хилендарски“, гр. Балчик. 
Служител на библиотека-
та прочете на своите гости 
стихотворението „Весела 
есен“. Есенната тема даде 
възможност на децата да 
поговорят за сезоните и 
промените, които настъп-
ват през годината. Те с 
удоволствие взеха учас-
тие в последвалата беседа 
и ентусиазирано демон-

стрираха своите знания. Мероприятието продължи 

с произведение на българ-
ския писател Ангел Кара-
лийчев - „Майчина сълза“. 
Отново последва беседа, в 
която малчуганите имаха 
възможност да поговорят,  
да осмислят морални цен-
ности и за пореден път да 
се уверят в безграничната 
майчина любов и всеотдай-
ност. 
В организираното есенно 
ателие, част от меропри-
ятието, децата имаха въз-
можност да проявят своята 
креативност и творчество и 
да се заредят с много поло-
жителни емоции. С много 
настроение, майсторство и 
сръчност изработиха кра-
сиви есенни апликации и 
рисунки, които подариха 
на служителите на библио-
теката.


