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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 - оф-
талмолог. Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

В изпълнение на ев-
ропейския проект  
„Трансгранична ико-
номика в Румъния и 
България, опазваща 
природното и кул-
турно наследство „ 
днес Културен цен-

Във връзка с изпълнението на проект „Подготвителна помощ за страте-
гия за ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик“, финансиран по мярка 4.1 
„Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ от Програма за морско дело 
и рибарство 2014-2020 г., бихме искали да Ви уведомимотносно провеждане 
на следните планирани мероприятия:

- Провеждане на първа работна среща за консултиране подготовка-
та на стратегията, 17 октомври 2017 г., Шабла;

- Провеждане на втора работна среща за консултиране подготовката 
на стратегията Балчик, 17 октомври 2017 г., Балчик;

- Провеждане на първа информационна среща за консултиране с 
местната общност, 18 октомври 2017 г., Шабла;

- Провеждане на втора информационна среща за консултиране с 
местната общност, 18 октомври 2017 г., Каварна;

- Провеждане на трета информационна среща за консултиране с 
местната общност, 21 октомври 2017 г., Балчик;

- Провеждане на първо обществено обсъждане за разработваната 
стратегия, 19 октомври 2017 г., Шабла;

- Провеждане на второ обществено обсъждане за разработваната 
стратегия, 19 октомври 2017 г., Балчик;

- Провеждане на първа информационна конференция/еднодневна/ 
за най-малко 50 участника, 20 октомври 2017 г., Каварна.

Mестата за провеждане на събитията са следните:
Община Шабла: Сграда на общинска администрация Шабла, офис МИРГ, 

Зелен образователен център, Кметство с. Крапец, Кметство с. Дуранкулак, 
зала под наем в хотел на територията; 

Община Каварна: Сграда на общинска администрация Каварна, Читали-
ще Съгласие 1890, Кметство с. Българево, зала под наем в хотел на терито-
рията;

Община Балчик: Сграда на общинска администрация Балчик, Кметство 
с. Кранево, Кметство с. Оброчище, Туристически център, зала под наем в 
хотел на територията.

Преди всяко мероприятие се определя помещението с оглед на броя учас-
тници и техническите изисквания за представяне на информацията. 

При промяна на дата на събитие всички поканени ще бъдат уведомени и 
ще се постави съобщение за промяната.

За контакти и информация относно събитията: Нелко Йорданов - коорди-
натор, тел.: 0882 299 019, flag.shabla@gmail.com

Проект BG14MFOP001-4.001-0001-C01 „Подготвителна помощ за стра-
тегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна - Балчик“

Договор №МДР-МП-01-9/27.06.2017 г 
BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски 

фонд за морско дело и рибарство

тър „Двореца“ бе 
награден с приз за 
развитие на тези дей-
ности.
Награждаването се 
извърши от Герман 
Германов, главен се-
кретар на Търговско-

промишлена палата, 
Добрич, която е една 
от страните изпълни-
тели на проекта.
Г-жа Жени Михай-
лова, директор на 
културния институт, 
прие втория за тази 

година приз, присъ-
ден на ръководената 
от нея институция, 
след  като в рамки-
те на 34-то издание 
на международното 
туристическо изло-
жение „Ваканция и 
СПА Експо“ в Интер 
Експо център ми-
нистърът на туризма 
Стела Балтова връчи 
награда за „Развитие 
на културния тури-
зъм“.
Другите фирми по-
лучили признание 
за дейността си по 
този проект са „Ме-
дена къща Михови“, 
с. Прилеп, обл. До-
брич и новоизграж-
дащия се комплекс 
„Радост“, в които се 
предвижда биоло-
гично производство 
на различни видове 
плодове и зеленчуци.

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

Културен център “Двореца” 
отличен с топ приз  за 

развитие и опазване на 
културното наследство

Г-н Г.Германов и г-жа Т.Гичева връчват приз на г-жа Ж.Михайлова

ПоКАнА 
зА УЧАСТИЕ В 

ИнфоРМАцИонно СъБИТИЕ 
нА оБЛАСТЕн ИнфоРМАцИонЕн цЕнТъР - ДоБРИЧ

Областен информационен център - Добрич има удоволствието, да пока-
ни представители на общинска администрация, общински съветници, 
кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, непра-
вителствени организации, работодатели, собственици на съществува-
щи предприятия, обучителни и образователни организации, граждани и 
медии за участие в информационна среща на тема: „Актуални възмож-
ности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове (ЕСИФ)“. 
Събитието ще се проведе на 19 октомври (четвъртък) 2017 г., с начален 
час 14:00 часа. в малката зала НЧ „Васил Левски-1959 г., Балчик.


