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В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 30 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

27 март - 2 април 2014 г.

Бензиностанции

ЛАФИ

 строите лствo ре монт прое ктиране 

жк. Балик
0895 65 30 12
Тел:052/ 46 00 66 Крайпътен комплекс 0896 82 05 12
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

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК, пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49 E-mail:vestnikat@abv.bg

Ó×ÅÍÈÖÈ ÎÒ ÎÄÊ ÁÀË×ÈÊ - ÍÀ ÒÐÅÒÎ ÌßÑÒÎ
Â ÍÀÖÈÎÍÀËÍÎ ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ ÏÎ ÈÒ

Отличени състезатели по ИТ в Благоевград: Диляна Димитрова, Мария Куртева, Ангел Димитров;
Ивайло Димитров, Жоро Иванов, Иван Иванов и старши учител по ИТ - Пламен Иванов.
Шестима ученици от
клу б "Компют ър" при
ОДК гр. Балчик с ръководител Пламен Иванов участваха от 21 до 23 март
2014 г. в Шестото национално състезание по информационни технологии
в Благоевград.
В рамките на 3 часа, без
да ползват Интернет, участниците подготвиха своите проекти по зададени
теми: категория видеоклип "Компютрите на бъдещето - смартфоните" за 9 12 клас, категория компютърна презентация "Откривателите" за 5 - 8 клас.
След журиране, всички
проекти на децата от Балчик попаднаха сред найдобрите - в ТОП 20 и продължиха във втория етап
на състезанието. Пред жури и публика петима ученици от клуба успяха да защитят своите разработки
и влязоха в ТОП 10 на найдобрите. След окончател-

ното класиране информатиците от гр. Балчик спечелиха в категория "Мултимедийни клипове" - трето място за Ивайло Димитров (87 т.) - 11 клас, четвърто място за Жоро Иванов (86 т.) - 11 клас, шесто
място за Диляна Димитрова (83 т.) - 11 клас и в категория "Компютърни презентации" - трето място за
Иван Иванов (145 т.) - 7
клас, девето място за Ангел Димитров (114 т.) - 7
клас и 20 място за Мария
Куртева (81 т.) - 6 клас.
В аулата на ЮЗУ "Неофит Рилски", победителите в направленията получиха грамота, купа и предметни награди, осигурени от кмета на Община
Благоевград и спонсорите:
Microsoft, Банка ДСК,
Стемо, Дженерали застраховане, Societe Generale
ЕКСПРЕСБАНК, Издателство Лонгман, Просвета - София АД. Екипът от

Балчик - ученици и ръководител, заслужиха аплодисментите на публиката и
адмирации от инж.Василиса Павлова - старши експерт по информатика и информационни технологии
в Р ИО Благоевград, д-р
Лилия Стоянова - директор на VІІ СОУ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" и ст.
н. с. при БАН - Ивайло
Иванов, за отличната подготовка, успешното представяне на участниците и
завоюване на призови места в състезаниято всяка
година.
Организатор и домакин
на най-утвърденото в страната, Национално състезание по ИТ б е 7 СОУ
"К.Шапкарев" гр. Благоевград. Съорганизатори на
мероприятието бяха ЮЗУ
"Неофит Рилски", Община Благоевград и Р ИО
Благоевград. Тази година
в състезанието участваха
над 160 ученици от 25 гра-

да, от всички краища на
България. Утвърдило се
със своята популярност, за
трета година в него има и
международно участие ученици от град Делчево Македония.
Състезателите и в петте
направления (компютърни
презентации, мултимедийни клипове, уеб сайт, групов проект, самостоятелни
компютърни и интернет
приложения) бяха оценявани от компетентно жури
- университетски преподаватели, водещи специалисти в областта на информационните технологии,
природните и обществени
науки, автори на учебници и учебни помагала. Награда за най-добре представилите се дванадесетокласници е прием за студенти в Югозападен университет "Неофит Рилски" без
конкурсен изпит.
Общински детски
комплекс - Балчик

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â ãðàä Áàë÷èê
(до кафе “Акроза”)
където ще намерите богато разнообразие
на диоптрични 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

ÓÑ íà êîîïåðàöèÿ
“×åðíî ìîðå - Áàë÷èê”
сви ква Общо годишно отче тно - и зборно с ъбрание на
26.04.2014 г. /събота/ от 8:00 часа в залата на читалище “Паисий Хилендарски - 1870”, град Балчик при сле дния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Освобождаване на член-коопе ратори, прие мане на членкоопе ратори.
2. Отчет на УС.
3. Отчет на КС.
4. Одиторски доклад.
5. Приемане на разчет за стопанската 2013/2014 г. и избор на
одитор.
6. Избор на Председател на кооперацията и членове на УС и
КС
Съгласно Закона за кооперациите (чл.17, ал.2), ако не се явят
необходимият брой членове, събрание то ще се проведе в същия ден (26 април 2014 г.), на същото място (залата на читалище “Паисий Хилендарски - 1870”) от 9:00 часа, при същия дневе н ред, независимо от броя на присъстващите.

Áàñåéíîâà äèðåêöèÿ çà ×åðíîìîðñêè ðàéîí
îáÿâÿâà êîíêóðñ çà èçðàáîòâàíå íà ëîãî
Днес, 21 март 2014 г. Басейнова дирекция за Черноморски район (БДЧР) обявява
конкурс за изработване на лого на дирекцията. В конкурса могат да участват младежи от 16 до 26 години. Проектите за отличителен знак на БДЧР трябва да асоциират с дейността на администрацията, да бъдат авторски, оригинални и новаторски.
Предложенията за лого ще се приемат до 5 юни - Ден на околната среда. Специална
комисия, чиито състав ще бъде оповестен в началото на месец юни, ще оцени и ще
избере логото-победител. На 8 август на церемония ще бъдат наградени победителите в конкурса. Авторът на класираното на първо място лого ще получи таблет. За
второ място наградата е фотоапарат, а за трето - електронна книга.
За да участва в конкурса, всеки желаещ трябва да попълни регистрационна форма. Нейн образец, както и условията за участие в конкурса, са публикувани на
интернет страницата на БДЧР - www.bsbd.org.
Басейнова дирекция за Черноморски район

Ó÷èëèùå çà ÷óæäè åçèöè
“ÁÈÃ ÁÅÍ” ãð. Áàë÷èê
* ПРОВЕЖДА курсове по АНГЛИЙСКИ, НЕМСК И и
ФРЕНСКИ език, КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ.
* ОРГАНИЗИРА курсове по ИС ПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, РУСК И и РУМЪНСКИ език.
* Орган изира КОРПОРАТИВНИ курсове по руски, английски и немски език
* Ние сме ОДОБРЕН ДОС ТАВЧИК на услуги за обучени е по програмата „АЗ
МОГА ПО ВЕЧЕ“

За контакт: ул.“Иван Вазов“ №6 (до пощата),
тел: 0579/7-20-17, 0896 310535,
facebook.com/BigBenBalchik, www.bigben.bg

