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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 - 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

Годишна конференция за постигнатия 
напредък при изпълнението на програма 

INTERREG V-A Румъния – България

На снимката, отляво надясно: г-н Обретенов, представител на МРРБ Р.България; г-жа Манцок, представител 
на Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове на Република 
Румъния; г-н Николай Ангелов, кмет на Община Балчик; г-н Богдан Мушат – ръководител на Регионалния офис за 
Трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България; г-жа Евдокия Неделчева , представител на 
Регионалния офис за Трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България.                Фото: /Б.Т./ 

ПОКАНА 
ОО на СИБ, клуб света Марина град Балчик

 кани общинските съветници,кметовете на населените места 
на община Балчик,общественици,хора с увреждания, на 

среща-дискусия на тема: „Качеството на живот на хората с 
увреждания и осигуряване на достъпна среда за инвалидите 

в нашият град“ 
На 3-ти декември-Световен ден на хората с увреждания, от 

11:00 часа в клуба. 
От ръководството на клуб „Света Марина” град Балчик.

МБАЛ- БАЛЧИК  СЪОБЩЕНИЕ
ДНИ НА ПРОФИЛАКТИКАТА
ДО КРАЯ НА ЯНУАРИ 2018 г.
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ПРЕДЛАГА ПЪРНИ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 само за 5 лв.,

без да е необходимо направление от личен лекар
ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН

от 13.00 до 16.00 ч.
IV етаж на Болницата

За справки: 088 448 2959

МБАЛ – БАЛЧИК ПРЕДЛАГА
Профилактични образни изследвания
На млечна жлеза и коремни органи
При липса на противопоказания на пациентите 
При следния ценоразпис:
* мамография на млечна жлеза – 10 лв.
*ехография на млечна жлеза- 15 лв.
* коремни органи – 20 лв
*компютърна томография на определена томографска 
област – 55 лв.
ЗАПЛАЩА СЕ НА КАСАТА НА БОЛНИЦАТА 
/етаж 4 срещу клинична лаборатория/
Не е необходимо направление от личен лекар.
За справки: 088 448 2959 – дежурен лаборант

добре свързан регион“, 
Приоритетна ос 2: „Един 
зелен регион“, Приори-
тетна ос 3: „Един сигу-
рен регион“, Приори-
тетна ос 4: „Един квали-
фициран и приобщаващ 
регион“ и приоритетна 
ос 5: „Един ефективен 
регион“. 

По първата покана  за 
набиране на проектни 
предложения – за при-
оритетни оси 1,2 и 3 са 
подадени проектни пред-
ложения, както следва: 

- 117  проекти с меки 
мерки, от които за фи-
нансиране са одобрени  
34 на обща стойност 24,7 
милиона евро. От тях са 
договорени 26 проекта, 
като 5 от тях са финали-
зирани.

- 153 проекти, от които 
са одобрени 16 проектни 
предложения, а от тях са 
договорени 13 и са в про-
цес на изпълнение

По втората покана за 
набиране на проектни 
предложения (твърди и 
меки мерки)  – приори-
тетни оси 4 и 5 са по-
дадени 235 проекта, от 
които 56 са одобрени. От 
тях 49 проекта на стой-
ност 28,9 милиона евро 
са договорирани и са в 
изпълнение.

На 16 и 17 ноември 
2017 г. в старата мелни-
ца в Балчик се проведе 
годишна конференция, 
относно постигнатия на-
предък при изпълнението 
на Програмата Interreg 
V-A Румъния – България. 

Срещата бе открита от 
Николай Ангелов – Кмет 
на Община Балчик. На 
нея присъстваха г-жа 
Манцок – представител 
на Министерството на 
регионалното развитие, 
публичната админи -
страция и европейските 
фондове на република 
Румъния, г-н. Обрете-
нов – представител на 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството на 
република България, г-н 
Богдан Мушат – ръко-
водител на Регионалния 
офис за Трансгранично 
сътрудничество Кълъраш 
за границата Румъния-
България )Съвместен се-
кретариат на Програмата 
Interreg V-A Румъния – 
България.

Бе отчетено, че до този 
момент са стартирани 
три покани за набиране 
на проектни предложе-
ния по 5-те приоритетни 
оси на програмата: При-
оритетна ос 1  - „Един 

Третата покана старти-
ра на 2 стъпки: 

– стъпка 1 ( за прио-
ритетни оси 1,2 и 3)до 
крайния срок 15-ти май 
са подадени 228 проект-
ни Заявления за интерес, 
от които Комитетът за 
наблюдение гласува за 
финансиране 140.

- Стъпка 2 – до 23-
ти октомври подадени 
124 апликации, които 
в момента са в процес 
на оценяване. Сред тях 
и 2 проекта на Община 
Балчик.

На годишната среща 
бяха представени  про-
екти, сред които и про-
ектът на Община Балчик 
в партньорство с община 
Мангалия, „Представяне 
на регионалното кул-
турно наследство в 3D 
– ARCH 3D“ , ROBG-15, 
изпълняван по Приори-
тетна ос 2: „Един зелен 
регион“, специфична 
цел“ Специфична цел 2.1 
„Подобряване на опазва-
нето и устойчивото из-
ползване на природното 
наследство, ресурсите и 
културното наследство“ .

Община Балчик изпъл-
нява още 2 договора по 
Програмата Interreg V-A 
Румъния – България: 

- „Повишаване кон-

курентоспособността 
на хората в предпенси-
онна възраст чрез по-
добряване  на тяхната 
квалификация и обра-
зование“ (“Advanced 
C o m p e t i t i v e n e s s 
ThroughImprovement , 
Visionand Education” - 
ACTIVE), изпълняван 
съвместно с общините 
Тузла, Агигеа и Компа-
на по Приоритетна ос 4 
„Квалифициран и при-
общаващ регион“, Спе-
цифична цел  4.1 „Да се 
увеличи капацитетът за 
сътрудничество и ефек-
тивност на публичните 
институции в контекста 
на трансграничното съ-
трудничество“

- “Мрежа за интели-
гентно сътрудничество 
на Черноморските общи-
ни в трансграничния ре-
гион“ (“Network forsmart 
cooperation of Black Sea 
communities in the cross-
borderregion”), изпълня-
ван съвместно с община 
Наводарипо Приоритетна 
ос 5 „Ефикасен регион“, 
Специфична цел  5.1 „Да 
се увеличи капаците-
тът за сътрудничество и 
ефективност на публич-
ните институции в конте-
кста на трансграничното 
сътрудничество“.   /Б.Т./


