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Предложение от “Менса”:
Тест за интелигентност
на кандидат-депутатите

„Менса - България“
предложи на всички
партии и коалиции,
които ще участват в
изборите на 26 март,
да подложат на безплатен тест за интелигентност своите кандидати
за Народно събрание,
пише Нова телевизия.
Вече стана традиция
на всички важни избори от „Менса“ да
предлагат възможност
на кандидатите за управленски постове да

се явят на тест за интелигентност, с цел подобро представяне на
личните им качества
пред гласоподавателите.
След проведения референдум през месец
ноември 2016 г. част
от политическия елит
на България се обяви
в защита на идеята за
изцяло мажоритарното
избиране на бъдещите
народни представители.

„При положение, че
разполагаме с единствения тест, който
мери правилно интелигентността,
се
чувстваме задължени
да представим тази
възможност на кандидатите за народни
представители. Единственото условие е
кандидатите да се съгласят техните резултати да бъдат обявени
публично”, обясняват
от „Менса”.

От организацията се
надяват повече кандидати да откликнат на
поканата, с което да
улеснят суверена да
направи най-правилния избор на 26 март
тази година.
От „Менса“ уточняват,
че средният резултат
на тест, постигнат от
журналистите, които
са се явили при предишни кампании, е над
115 IQ.

НОВ БЪЛГАРСКИ
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Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма
„Управление на луксозното хотелиерство”

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират
образованието си.

НАПОМНЯНЕ НА
ИЗБИРАТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК
Избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 68/02.02.2017 г. на Кмета на
Община Балчик, публикувана във вестник „Балчишки телеграф”, бр.4 от 2.02.2017 г.
Безплатен телефон 080013717 за справка в избирателните списъци
(само за избиратели от Община Балчик)
Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в
избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 8-НС). Срокът е до 18.03.2017
г.
Избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, могат да подадат писмено заявление до Кмета по
образец (Приложение № 9-НС). Срокът е до 24.03.2017 г.

Община Балчик, в качеството си на бенефициент, е в процес на
реализация на Проект № BG05M9OP001-1.002-0098 „Подобряване достъпа до заетост в община Балчик”. Проектът се осъществява в изпълнение на Административен договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG05M9OP001-1.002-0098-C01, финансиран по Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и
качеството на работните места, Процедура BG05M9OP001-1.002
„Активни“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Проектното предложение е разработено в отговор на проблемите, породени от наличието на стотици млади хора, които нито
учат, нито работят, нито желаят да си търсят работа. Целта е
не само тези младежи да се запишат като безработни в бюрата
по труда, а и действително да подобрят уменията и квалификацията си, за да имат шанс да се реализират на пазара на труда.
Включените в проекта дейности ще помогнат за улесняването на
прехода от образование към заетост на младежите с неуспешна
реализация на пазара на труда.
Във връзка с Проекта Община Балчик продължава да изпълнява дейности за идентифициране на младежи до 29-годишна възраст, които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекция
„Бюро по труда“, с цел подпомагане за включването им на пазара
на труда, чрез обучение и заетост. Желаещите да се включат в
проекта ще преминат обучение за придобиване на професионална квалификация и част от тях ще постъпят на работа в общинско предприятие „БКС“ – Балчик за срок от 6 месеца.
Повече информация можете да получите на телефон +359
579 710 65 и в стая 109 на Общинска администрация.

Посетете
Оптиката в град Балчик
(до кафе “Акроза”)

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

