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В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 50 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

17 - 23 март 2016 г.
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0895 65 30 12
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Хотел-Ресторант-Спа Център Промишлена зона 0896 82 05 17

0579/7 22 26 stroiperfekt@mail.bg
0888 205 678 www.stroiperfekt.com

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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“Ïàðàäúò íà ëàëåòàòà” â
Áîòàíè÷åñêàòà ãðàäèíà

“Ïàïàñ Îëèî” ñ íàãðàäà “Çëàòíà ìàðòåíèöà”

Министърът на земеделието Десислава Танева връчи приз на „Папас
Олио” АД по време на
церемония за наградите
Златна мартеница 2016 г.
Компанията е отличена
за сериозни успехи при
производство и налагане на български продукти на вътрешния и международни пазари.
„Папас Олио“ има маслоекстракционният завод в Балчик, който ес капацитет за преработка от
600 тона на денонощие.
Освен това, дружеството
подготвя изграждането
на завод за преработка на
царевица в Добрич, където има закупен терен.
Съюзът на малкия и
нообразие.
Колекцията
та
градина”.
Сред
красиБожествената градина
среден бизнес „Произвее изцяло засадена от ме- вите лалета разпознава- от кактуси и сукуленти е дено в България“връчи на
сец октомври 2015 г. с ме сортовете „Мадам най-голяма след тази в церемония на 10 март гопрекрасните пролетни Лефебер” и „Дж узепе Монако и първа на Бал- дишните си награди „Злаканите, пояснява Марицветя: 23 000 бр. лалета Верди”.
След 15 март ще запо- на Върбанова.
от 120 сорта, разказва
От миналата седмица
младият ландшафтен ар- чне масовият цъфтеж
хитект Марина Върба- на лалетата и ще про- билетчето в Ботаничеснова. Тя ни показ ва и дължи в пълния си бля- ката градина Балчик,
първите цъфнали лалета сък до края на месец ап- стопанисвана от СУ ”Св.
от клас”Фос териана” - рил. Целогодишно посе- Климент Охридски” Сонискос тебленни 25-30 тителите се радват на Ек- фия е с нова цена - 8 лесм. Божуровидните ла- спозиционната оранже- ва за възрастни и 3 лева
лета имат диаметър 10 рия. Там има кактуси и за ученици, студенти и
см и са най-късно цъф- сукуленти, средиземно- пенсионери. Деца до 7
Кметове и техни служитящите в градината, пре- морска и тропическа ра- години влизат безплатно. телигостувахана 09.03.2016
Севдалина г. на Районен съд Балчик.
дставени в ефектна цве- стителност. Над 3600 виСАРАНДЕВА Причина за посещението на
тна река в “Божествена- да и много голямо раз19 - те общинари в Съдебната палата е обсъждане на
проблеми при връчване на
ÍÀÁÈÐÀ öÿëîñòåí ïåðñîíàë
съдебните книжа по гражçà ðåñòîðàíòà / çà õîòåëà / çà ÑÏÀ öåíòúðà
дански и наказателни дела.
предлагаме целогодишна работа
Административният рътел: 0897/001 617
ководител насъда Ивелина

тна мартеница“. Призът
се връчва на водещи български компании производители на стоки и услуги, за заслуги в определени категории.
Златна мартеница
2016 г. за компания, наложила на пазара продукти под собствена търговска марка и завоювала
доверието на българските потребители”, получи
„Интерпред Партнер”

АД. Наградата връчи регионалният министър
Лиляна Павлова.
„Златна мартеница
2016 г. за иновативно, високо технологично малко и средно предприятие, завоювало позиции
на вътрешния и международни пазари взе „Патлиджански” ООД, а наградата връчи зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева.

За микро, малко и
с редно предприятие,
създало затворен цикъл
на производство на традиционни българс ки
продукти приз взе „Вамид 2002” ООД (търговска марка Земенея).
„Списание Enterprise”
получи почетна грамота
за журналистическа позиция в защита на българското производство.
Ст. КРЪСТЕ ВА

ÐÑ Áàë÷èê - ñðåùà ñ êìåòîâåòå

Õîòåë “Åëèò”

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â
ãðàä Áàë÷èê
(äî êàôå “Àêðîçà”)
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

Велчева и съдия Даниела
Игнатова припомниха на
присъстващите правилата
за връчване на съдебните
документи. Коментирано
бе и прилагането на новата съдебна практика на касационните съдилища в тази насока. Призовкарят
при РС Балчик Добринка
Жекова представи различ-

ни случаи от своята дългогодишна практика.
Много от присъстващите в залата проявиха интерес към връчването чрез
залепване на уведомление. Те споделиха своя
опит и трудности при прилагането на този институт.
Бяха разисквани и възможности за улеснение на
съвместната работа между институциите.
Дейността по връчване
на съдебните книжа е от
изключително значение за
работата на съда. Тя е предпоставка за разглеждане

и приключване на съдебните производства в разумни срокове, условие за
повишаване на доверието
на гражданите в съда. Същевременно надлежното
призоваване и своевременно връщане на документите е гаранция за защита правата и интересите на гражданите, участници в съдебния процес.
С проведената среща Районен съд Балчик се надява да направи по - ефективни взаимоотношенията си
с общинските органи при
съвместната им работа.

ÍÎÂ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ - ÀËÁÅÍÀ
Web страница: www.nbu.bg –Учебни програми – Електронен каталог
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена
052 607 946 – база Варна
Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма

„Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция,
с които студентите самофинансират образованието си.

