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ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
“ДВОРЕЦА” - БАЛЧИК
представя:
ИЗЛОЖБА - ЖИВОПИС, ГРАФИКА, СКУЛПТУРА,
РИСУНКА
на преподаватели от НУИ “Д. Христов” - Варна

Инер уил - в Балчик

Изборна конференция на Световната женска организация Инер Уил в Балчик на 18 март
2017 г.
Фото: Снежанка ЖЕЛЯЗКОВА

Изложбата - ЖИВОПИС, ГРАФИКА, СКУЛПТУРА,
РИСУНКА, на преподаватели от НУИ “Д. Христов” - Варна ще
посрещне своите почитатели в Галерия “Тихото гнездо” на ДКИ
КЦ “Двореца”.
Имената на представените през тази година автори са: Красен
Бербенков, Емануела Цонева, Димитър Борисов, Георги Кенаров,
Свилен Георгиев, Васил Пенчев, Миряна Койнова, Цветомира
Богданова, Васил Танев, Светлан Стефанов и Надежда Антова.
Каним Ви да сте наши гости, като естети и ценители на
изящното в изкуството, на 24 март от 19:00ч. в Галерия”Тихото
гнездо”- възможност за среща с авторите, както и вернисаж,
посветен на изложбата.
До края на месец март Галерия “Тихото гнездо” ще бъде
отворена до 17:00 ч., а от началото на месец април работното
време ще бъде до 19:00 ч. - всеки ден.

Български и румънски магистрати
обмениха опит в Балчик

Румънски магистрати
от Мангалия гостуваха
в Балчик по покана на
Снежанка Районния съд в града.
Желязкова Гостите са разказали

Членовете на клуб Инер Уил от Балчик.

На 18 март 2017 година беше проведена
изборната конференция на дистрикт 248 част от най-голямата
световна женска организация - Инер уил.
Това е голяма чест за
града ни, както и за
клуба, който скоро
навърши три години.
Гости имаше от 21
града, като общо клубовете в страната са
25. Голямото събитие
на вечерта беше връчването на наградата
„Маргарет Голдинг“
на госпожа Мая Чаушева от Пловдив.
Това е втората такава
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клуб „Приятели на „Тузлата” и
ръководството на Медицинския
пенсионерски клуб „Здраве” канят
всички свои съграждани, които
са работили в СБР „Тузлата” и
Санаториално училище „Йордан
Йовков” на ДРУГАРСКА СРЕЩА
в ресторант „Лотос” на 7 април
2017 г. от 12.00 ч. Тя се посвещава
на Световния ден на здравето и
Празника на българските медици.
За нас ще бъде удоволствие да се
поздравим и с тези, които в момента
работят в СБР „Тузлата” като се
отзоват на нашата покана.
Тодорка ХАРИЗАНОВА
Председател на Клуб „Здраве”

* Обяви * Обяви * Обяви *

Купувам
* Купувам земеделска земя
в цяла България до 2 700 лв./
дка. Тел. 0898 37 22 71 /25-1/

Продавам
* Продажба на апартамент:
в гр.Балчик, намира се на втори етаж в сграда с три етажа.
Във входа има 6 апартамента.
Сградата е тухлена, със стоманено-бетонна конструкция,
въведена в експлоатация през
2000 г. Апартаментът е 131
кв.м., изба от 12 кв.м. и общи
части 10 кв.м.Разполага с
кухня, трапезария, голям хол,
голяма и малка спалня, просторен коридор, два балкона,
два санитарни възела. Продава
се с обзавеждането. ЦЕНА
120 000 лв. За контакт: Георги
Борисов 0887 447256; 0882
079600; e-mail: geoborbbb@
abv.bg
* Продавам метално
бунгало , 700 кв.м., ток и
вода, на главен път. ул.1 №
57, над Помпена станция,
в.з.“Кулака“. Тел.0888001106
/3-1/

* Продавам къща в
с.Кремена с 2.8 дка земя. Изгодно. Тел. 0884474858 Лидия
*Продавам: 1. В с. Соколово къща, с прилежаща площ
1718 кв. м. 2. Градинска площ
в с. Соколово, без постройка,
1500 кв. м. Двата парцела са
съседни. Цена по споразумение. Тел: 052/ 34 19 81; 0899
42 33 28
/7-4/
* Продавам изгодно парцел
640 кв.м в регулация, на ул.
“Ст. планина” до пожарната
и летище Балчик с лице на
асфалтов път. Тел:0889/61 47
62
/10-7/
*Продавам голям ап. в
ж.к Балик - 4 ет. ;Тел: 0898
440 709
*Продавам тристаен
апартамент, тухлен, етаж 2,
ул.”Дионисополис” №24 Тел.
0895554040
/10-7/
*Продавам тухлен, едностаен, обзаведен апартамент в
Балчик, бл.35. Тел.089669269
9
/10-9/
*Продавам двустаен апартамент в Балчик, на ул.”Черно
море”.Тел.0896 692 699
/10-10/

* Продавам дворно място
в Промишлената зона на Балчик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68
55 59
/10-6/
*Продавам дворно место
840 кв. м. в Оброчище, с дървена барака и постройка за отглеждане на гъби. Тел: 0898/56
45 02
/10-7/

Разни

* Д а ва м п од н а е м з а
офис или магазин кафесладкарница “Седете лули”.
/1-5/
* Заменям изцяло
ремонтиран апарт амент
за къща в гр. Балчик. Тел.
0898564502
/10-1/
* П р од а в а м д ву с т а е н
апартамент. Цена 50 000 лв.
Тел. 0887 98 3113
/10-1/
* Продавам мотофреза
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА;
фризер, тип “ракла” 160 l
тел.0887032351; 0885 824 82
1
/6-3/
* Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два
парцела от 1718 кв. м. и
1500 кв. м в с. Соколово.
Тел:052/341981; 0899 42 33
28
/7-5/

за структурата на съда
в Мангалия, начина
на провеждане на съдебните заседания и
натовареността на магистратите,
съобщи
председателят на Балчишкия съд Ивелина
Велчева.
Споделено
е, че в Районния съд
в Мангалия работят 8
съдии, като един магистрат разглежда годишно около 1000 дела.
Румънските гости са
разказали още, че от 10
години работят с програма за създаване на
електронна папка.
Юристите от двете съдилища са коментирали
съдебни практики от
областта на гражданското и наказателно
право в двете държави,
заповедните производства и прилагането на
европейските регламенти.
Чуждестранните юристи са се интересували
от начина, по който се

извършва случайното
разпределение на делата у нас, а също от ролята на съдебния заседател в съдебния процес
по наказателни дела, от
вида на електронното
дело и сроковете за постановяване на съдебните актове.
Районният съд в Мангалия е създаден през
1995 година и румънските гости са били впечатлени от историята на
съда в Балчик, който
съществува от 137 години. Те са разгледали
с интерес и архива на
съда, където се съхраняват документи на 100
години.
Във връзка с посещението на юристите от
Румъния в Районен съд
– Балчик беше обявен
Ден на отворените врати. По време на визитата е договорено срещите между магистрати от
двете съседни страни да
станат регулярни.
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