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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”)

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

Балчик с отличие за 
културен туризъм 

Община Балчик бе от-
личена с награда за 
най-оригинално пред-
ставяне на продукт на 
културния туризъм. На 
официалната церемо-
ния снощи кметът на 
Велико Търново Даниел 
Панов и организаторите 
на 14-то Международ-
но изложение „Култу-
рен туризъм“ връчиха 
награди на най-добре 
представилите се учас-
тници. 
Щандът на Община 
Балчик рекламираше 
културните забележи-
телности на терито-

рията и предстоящите 

       УС НА КООПЕРАЦИЯ “ЧЕРНО МОРЕ – БАЛЧИК” 
свиква общо годишно отчетно събрание  на 29.04.2017г./събота/ от 8.00 
часа в залата на читалище “Васил Левски - 1959”, град Балчик при 
следния 

ДНЕВЕН РЕД: 
1.Освобождаване на член-кооператори, приемане на член-кооператори.
2.Отчет на УС. 
3.Отчет на КС.
4.Одиторски доклад.
5.Приемане на разчет за стопанската  2016/2017г. и избор на одитор.
Съгласно Закона за кооперациите (чл.17, ал.2), ако не се явят необхо-
димият брой членове събранието ще се проведе в същия ден (29 ап-
рил 2017г.), на същото място (залата на читалище “Васил Левски 
- 1959”) от 9.00 часа, при същия дневен ред, независимо от броя на 
присъстващите

фестивали. Акцент по 

време на откриването 
бе участието на струнен 
квартет „Уника“, който 
привлече многобройна-
та публика с артистич-
ните си изпълнения. 
„По време на туристи-
ческата борса интере-
сът към Балчик и реги-
она бе голям. Очакваме 
повече гости през това 
лято заради качестве-
ния туристически и 
културен продукт, който 
предлагаме“, сподели 
след церемонията зам.-
кметът на общината 
Димитрин Димитров. 
                                      /Б.Т./

ОБЩИНА БАЛЧИК
              Проект № BG05M9ОP001-2.002-0244

                 „Подкрепа за независим живот“
                                                                   

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 Г.“

ПРОЦЕДУРА  BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
ПРОЕКТ: „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

На 4 май 2016 г. Община Балчик подписа административен договор 
за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.002-0244-C01 
по проект  „Подкрепа за независим живот“. Продължителността на 
проекта е 20 месеца със срок за предоставяне на социалните услуги 18 
месеца.  

Основната цел на проекта е  подобряване качеството на живот и на 
достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора 
над 65 г. с невъзможност за самообслужване, в отговор на техните 
комплексни потребности, включително и здравни.  Реализирането 
на проекта има за цел и да предостави възможности за връщането на 
реалния пазар на труда на лицата, полагащи грижи за близките си с 
увреждания.

По проекта е осигурен достъп до интегрирани услуги на лицата от 
целевите групи. За периода от 1 юли 2016 г. до 31 декември 2017 г. се 
предоставя услугата „Личен асистент“, в която са включени 22 лица с 
увреждания, а от 1 юли 2016 г. до 31 август 2017 г. се предоставя услу-
гата „Домашен помощник“ на 50  лица с увреждания и хора над 65 г. в 
невъзможност да се самообслужват.

Наети са 44 безработни лица, които предоставят социалните услуги. 
Те са  подбирани в зависимост от тяхната мотивация и качества за 
работа. Всички  преминаха въвеждащо и надграждащо обучение. 

Създаден е „Център за почасово предоставяне на услуги за социално 
включване в общността или в домашна среда”. Целта  е възрастните 
хора и лицата с увреждания да имат гарантирана възможност за избор 
на услуги и да бъдат подпомагани при вземане на решение коя услуга 
отговаря в максимална степен на техните потребности: „Домашен по-
мощник” или „Личен асистент”. Подкрепата  е насочена и към улесня-
ване достъпа до здравни услуги. Ръководителят на центъра съвместно 
с екипа на проекта следи за качественото предоставяне на услугите.

В Центъра работи психолог, който провежда  индивидуални и 
групови срещи с предоставящите услугите, с цел  търсене на възмож-
ности за повишаване  качеството на работа, чрез прилагане на опит 
и идеи при решаването на проблемни  случаи  и сложни ситуации, 
оказва мотивационна и  психологическа или друг  тип подкрепа за 
потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност.

Проект № BG05М90РО001-2.002-0244-С01 „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИ-
ВОТ” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05М90РО001-2.002 „ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинанси-

рана от Европейския социален фонд на Европейски съюз.


