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Активната кампания курор-
тът осъществи самостоятелно, 
като част от България, или по 
покана на свои ключови меж-
дународни партньори

Върхова точка в предприе-
тия рекламен щурм бе ексклу-
зивна B2B среща в Лайпциг 
– част от усилията на Албена 
за устойчиво позициониране 
на немския пазар чрез стра-
тегическото си партньорство 
с маркетинговата компания 
Global Communication Experts. 
Събитието предизвика засилен 
интерес от страна на местните 
туристически агенции и туро-
ператори, които го определиха 
като възлова точка в търгов-

ската им политика за Сезон 
2023. „Албена е популярна и 
обичана дестинация сред нем-
ските туристи заради красивия 
и безопасен плаж, спокойстви-
ето, високото качество и гри-
жата за всеки гост. Но за да 
бъдем още по-конкурентни е 
нужно да полагаме непрекъс-
нати усилия по отношение на 
рекламата, пряката комуни-
кация с търговските агенти, и 
най-вече внедряването и нала-
гането на най-високите стан-
дарти в областта на хотелиер-

ството и ресторантьорството. 
За щастие Албена е партньор с 
водещи специализирани ком-
пании като Maritim Hotels, Der 
Touristik, Fraport, благодарение 
на които сверяваме часовници-

те си с най-добрите“, каза Вели-
на Гюмова, старши мениджър 
„Продажби“ в „Албена“ АД.

Инж. Димитър Станев: В Ал-
бена вече отчитаме ползите от 
инвестиции във фотоволтаич-
ни електроцентрали

Като част от браншовото 
обединение Black Sea Alliance, 
комплексът участва в ключо-
во роудшоу, провело се в пе-
риода 24-28 октомври в Пол-
ша, преминало през градовете 
Вроцлав, Катовице, Краков и 
столицата Варшава. Именно 
източноевропейският пазар 
бе сред най-динамично въз-
становяващите се през изми-
налата 2022 г., поради което 
Албена осъществи поредица 
от бизнес совалки, с които да 
затвърди отчетената тенден-
ция. Структуроопределящи 
за компанията бяха и изложе-
нията в Париж и Лондон, как-
то и тези в немските градове 
Дуисбург, Билефелд, Дрезден, 
Берлин, Дюселдорф, Кемниц 
и Дортмунд. Ваканционното 
селище отчита като важно за 
бизнес развитието си и съби-
тието Sommer Auftakt 2023, 
организирано от туроператора 
Alltours в турския град Анта-
лия, събрало на едно място над 
320 специалиста от туристиче-
ския бранш.

В началото на следващата 
година предстоят още някол-
ко важни събития, сред които 
международното изложение 
ITB Берлин, CMT Щутгарт, 
TTR Букурещ, Ваканция & Спа 
София, Maritim Idea Market 
Магдебург и др.

Велина Гюмова - 
гл. мениджър „Продажби“

Ваканционно селище „Албена“ участва в общо 
20 специализирани туристически изложения 

по света през изминалите 2 месеца. 

Инж. Димитър Станев

Атанас Пеев е един от 
основоположниците на 
практическата родоизсле-

Почина писателят-краевед Атанас Пеев 
от град Добрич, родом от село Златия, 

наследник на преселници от Северна Добруджа
дователска дейност в До-
бруджа. В продължение 
на десетилетия е проучвал  
известни добруджански ро-
дове, записал е в автентичен 
вид около 1000 анекдота от 
страната и повече от 350 до-
бруджански народни песни. 
Много са публикациите му 
на родоизследователска 
тема.  

Организатор е на множе-

ство родови срещи. Член 
на Съюза на българските 
журналисти от повече от 
20 години, автор на реди-
ца монографии и студии с 
краеведска насоченост.

Почетен гражданин на 
град Добрич, носител на на-
града за култура „Варна”, на 
плакет от Международния 
форум „Българско наслед-
ство” Балчик.

Областна дирекция „Земеде-
лие“ гр.Добрич и тази година е 
участник в инициатива на Ин-
ститута по публична админи-
страция за добри практики на 
държавните администрации. 

Служители в дирекцията 
решиха това да бъде второ из-
дание на конкурса за детска 
рисунка „Децата  - бъдещи 
стопани на Добруджа“ от пре-
дходната година.

Творбите показват как из-
глежда Добруджа през погледа 
на детските очи. Изработени 
са в 3D формат от естествени 
и рециклирани материали.Те-
мите са свързани с традици-
ите и съвремието на земедел-

Конкурс за детска рисунка 
„Децата-бъдещи стопани на Добруджа”

ския поминък. Не е забравена 
и красотата на северното ни 
Черноморие.

В периода на конкурса – от 
15.10.2022г. до 15.11.2022г. по-
стъпиха 151 бр. детски творби 
от малки участници от първи 
до четвърти клас от гр.Доб-
рич,  с.Стефаново, с.Дончево, 
с.Овчарово, с.Соколово, с.Бо-
журово, с.Зърнево, гр.Каварна, 
с.Крушари, гр.Тервел и др.

Всички творби са заснети 
и представени за гласуване, в 
което все още може да се вклю-
чите до 15.12.2022г. на Facebook 
- страница www.facebook.com/
Конкурс-Децата-бъдещи-сто-
пани-на-Добруджа

Предвидени са първа, втора 
и трета награда за отличените 
с Вашето гласуване участници, 
както сертификати и поощри-
телни подаръци за всички! 

Творбите са изложени в 
сградата на областна админи-
страция – на първия етаж пред 
помещенията на Областна ди-
рекция „Земеделие“ гр.Добрич. 
Родители, роднини, деца, учи-
тели и приятели могат да я по-
сетят всеки ден от 9,00 до 17,30 
ч. до края на м. януари 2023 г. 

Наградите и сертификатите 
на участниците ще предоста-
вим чрез родители и учители 
след 15.12.2022г.!

Специални полицейски операции
На  18.11.2022 за времето от 08.00ч до 12.00ч. на територията на гр. Добрич и общ. Балчик е 

проведено СПО по линия на пътен контрол „ Широкообхватен метод“, при което са проверени 
70 бр. - МПС, 76бр. - лица, съставени са 3бр АУАН за алкохол над 1.2 на 1000 и 7 фиша. Образу-
вани са едно досъдебно производство и две бързи производства  за управление под въздействие 
на алкохол и упойващи вещества.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!
От 13.09.2022г. До 05.12.2022г. Започва Националната програма за профилакти-

ка на оралните заболявания, която предвижда БЕЗПЛАТНО СИЛАНИЗИРАНЕ 
( запечатване ) на първите постоянни дъвкателни зъби на деца от 5 до 8 годишна 
възраст с цел предпазване от развитие на кариес. При желание от Ваша страна 
децата Ви могат да се възползват от тази профилактична процедура в следния 
стоматологичен кабинет :

Д-Р БОРЯНА ДЯКОВА тел. 0887 238 294
Д-Р СТАНИСЛАВА НИКОЛОВА, тел. 0887 236 994 Гр. Балчик, ул. “ Инж. Иван Чернев “ 4 (сре-

щу хлебозавода). Информация може да получите на място в кабинета.

Абонамент 2023 “Балчишки телеграф” 
 Вашият вестник и електронно издание!

Национална регистрация: ISSN 23679263 
Годишен абонамент  за електронното издание 

и на книжен носител 30.00 лв. 
Абонирайте се в „Български пощи” ЕАД :  Кат.№ 2628 за 

в.”Балчишки телеграф” и Кат.№ 2629 за сп.”Форум”
Абонамент може да направите и в редакцията на вестника 

в хотел „Балчик” 
офис 105 тел. 0899 655 249 

Сметка на в.”Балчишки телеграф” в Банка ОББ Балчик  
IBAN: BG65UBBS88881000573627  
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Това обявиха в рамките 
на провелото се в Лондон 
международно туристиче-
ско изложение World Travel 
Market председателят на 
Световната федерация по 
снукър Джейсън Фъргюсън 
и българският министър 
на туризма д-р Илин Ди-
митров. Двамата посетиха 
българския щанд в излож-
беното хале, придружени 
от Олег Велинов, предсе-
дател на Българска снукър 
федерация. Тримата обсъ-
диха последващите стъп-
ки в организационен план, 
свързани с провеждането 
на едно от най-мащабните 
международни прояви в 

Ваканционно селище „Албена“ ще бъде 
домакин на предстоящото Европейско 
първенство по снукър за мъже, жени и 

ветерани, в периода 4-17 юни 2023 г. 

спорта, както и ефекта вър-
ху имиджа на страната ни 
при домакинство на форум 
от подобен мащаб.

Няколко седмици по-ра-
но на работно посещение в 
Албена бе и председателят 
на Европейската федерация 
по билярд и снукър Максим 
Касис, който оцени изклю-
чително високо спортната 
база във ваканционното 
селище, готовността на за-
ла „Перуника“ да посрещне 
стотици играчи от Стария 
континент, както и възмож-
ностите за възстановяване 
на участващите спортисти. 
„Напълно съм уверен, че 
състезанието ще бъде из-

ключително добре органи-
зирано. Очакваме участни-
ци от над 40 държави и за 
нас е важно локацията да 
предлага комбинация от 
спортна инфраструктура, 
възможности за почивка и 
туризъм. Дойдох в Албена, 
защото знам, че тук можем 
да намерим всичко това. 
Играчите ще прекарат 2 
седмици във ваканционно-
то селище, където ще имат 
време за спорт, за почивка 
на прекрасния плаж и за-
бавления в отличните хо-
тели“, каза Максим Касис 
по време на работна среща 
с изпълнителния директор 
на „Албена“ АД Красимир 
Станев. 

ТЪЖНА ВЕСТ
Почина 

Сбогом приятелю, съизмервахме се с теб на журналис-
тическото поприще, отговаряхме на твоите интелектуал-
ни провокации, ползвахме съветите ти по краеведство и 
житейския ти опит.

Екипът на в-к „Балчишки Телеграф“ и списание „Форум“

Александър Ламбов
(20.11.1939 г. - 18.11.2022 г.)


