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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

Магистрати 
от Литва 
посетиха 

Районен съд - 
Балчик 

От август 2017 година Община Балчик изпълнява проект “Мрежа 
за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в 
трансграничния регион”, Програма Interreg V-A Румъния-България.

В рамките на проекта на 6, 7 и 8 юни в град Балчик, хотел Уайт 
рок касъл, ще се проведе семинар “Интелигентно развитие и 
сътрудничество на трансграничните черноморски общности”.
Семинарът има за цел обмен на добри практики, презентиране на 
успешни политики и иновации в публичното управление, както и 
създаването на мрежа на публични и частни заинтересовани страни 
от черноморските общности на област Добрич и област Констанца - 
местни и регионални публични власти, граждански сдружения, НПО, 
общо двадесет от общините Шабла, Каварна и Балчик и двадесет от 
градовете Констанца, Наводари, Мангалия, Ефория.

Проектът се финансира по Програмата за трансгранично 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния България чрез Европейския 
фонд за регионално развитие и се изпълнява от община Балчик в 
партньорство с община Наводари.

Основната цел на проекта е да създаде условия за сътрудничество 
между публичните администрации в трансграничния регион на 
черноморските общини в област Добрич и окръг Констанца, да 
подобри тяхната ефективност и да стимулира участието на частните 
заинтересовани страни в процеса на вземане на решения.
Бюджет на проекта: 427.222,06 евро
Период на изпълнение: 22.08.2017г. - 21.08.2019г.

Районен съд - Балчик по-
срещна петима магистрати 
от Административния съд 
във Вилнюс, Литва. Гостите 
присъстваха на презентация 
за българската съдебна сис-
тема и Районен съд Балчик, 
разгледаха съдебните зали, 
фронт-офиса, деловодствата 
и регистратурата на съда, за-
лата за изслушване на деца. 
Юристите от двете съдили-
ща разговаряха за статуса на 
съдията в България и Литва, 
за сходствата и различията в 
съдебните системи на стра-
ните, за броя на разглежда-
ните дела, за детското право-
съдие и медиацията, съобщи 
председателят на Районен 
съд - Балчик Ивелина Велче-
ва.  
Съдиите от Вилнюс споде-
лиха опита си в прилагането 
на електронното правосъ-
дие, въвеждането на съдебни 

протоколи само на електро-
нен носител и пълна елек-
тронна папка на делата.
Председателят на Районния 
съд в Балчик Ивелина Вел-
чева определи срещата като 
ползотворна и професионал-
но обогатяваща. 
Тя обясни, че магистратите 
от Административен съд - 
Вилнюс гостуват в страната 
ни по линия на Програмата 
за обмен на Европейската 
мрежа за съдебно обучение, 
в рамките на която осъщест-
вяват двустранен обмен с ко-
легите си от Администрати-
вен съд - Варна. Визитата в 
Районен съд - Балчик е била 
включена в програмата на 
посещението на литовските 
юристи, по инициатива на 
техните домакини от Вар-
ненския административен 
съд.

По повод перфектното представяне на самодейците от ФТА“Балик“ при НЧ „Васил Левски 1959” и 
заслужено получената награда Гран При, настоятелство реши да им подари посещение на Замъка „Рава-
диново” и разходка с корабче по река Камчия. БЛАГОДАРИМ ВИ САМОДЕЙЦИ!


