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БАЛЧИК, ГОДИНА XVII, БРОЙ 33 (726)

В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 30 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

25 август - 31 август 2011 г.

Бензиностанции

ЛАФИ

 строителствo ремонт проектиране 

жк. Балик
0895 65 30 12
Крайпътен
комплекс
0896 82 05 12
Тел:052/ 46 00 66
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
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Нов договор за обновяване на асфалтовата
настилка, подмяна на
бордюри и тротоари във
всички села от общината подписа кметът Николай Ангелов. Изпълнител е „Хидрострой” АД,
а сумата, която трябва да
бъде усвоена е близо 1,8

млн. лева без ДДС. Договорът включва и работа по улиците „Вихрен”,
„Ивайло”, „Стара планина”, „Славянска” и Авиограда в Балчик. Дейностите по асфалтирането
трябва да приключат за
по-малко от три месеца.
В края на август ще са

завършени 50% от улиците и тротоарите, заложени в проекта за цялостно асфалтиране на
ж.к.”Балик” и засегнатите от водния проект пътни отсечки. Областното
пътно управление започва рехабилитация на
обиколния път от бензи-

ностанция „Лафи” на
входа града до товарното пристанище. Средствата за ремонта са осигурени от държавния
бюджет.
Тези дни се откри
процедура за избор на
изпълнител за ремонт
на дамбата. Той ще за-

гр. Варна,кв.Чайка,бл.128,офис №1,тел: 052 / 710- 454, 0879/408-770, 0889/695-125
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР”ВИКТОРИЯ-ПМ”ПРЕДЛАГА ОБУЧЕНИЯ НА ЗАЕТИ ЛИЦА
ПО ВАУЧЕРНА ПРОГРАМА „АЗ МОГА” В ГРАД БАЛЧИК
В списъка на доставчици на обучение на сайта на АЗ http://www.az.government.bg/
internal.asp?CatID=28/02/06&WA=Efunds/OPHRD/Other_docs/DU.htm , ЦПО фигурира под №7 за
провеждане на обучения по Ключови компетентности.На територията на град Балчик организираме
следните курсове :
Езиково обучение: Английски език нива от А1 до С2
Немски език нива от А1 до С2
Френски език нива от А1 до С2
Руски език нива от А1 до С2
Компютърни обучения: Работа с Електронни таблици- 48 учебни часа
Работа с Основни текстообработващи програми- 48 учебни часа
Работа с Интернет – 45 учебни часа/ търсене на информация в интернет и сигурност на
информацията
В учебната ни зала намираща се в град Варна,кв.Чайка ,бл.128 имаме инсталирани найновите програмни продукти ,мултимедия и отличен преподавателски екип за обучение по
следни те ключови компетенции
Работа с Програмен продукт Photoshop- 45 учебни часа /за създаване и редактиране на
растерни цифрови изображения за печат/
Работа с Програмен продукт Corel Draw-45 учебни часа /програма, родена от палитри,тя е
двумерна равнинна и обектно-ориентирана,защото всичко което създава,разпознава и
обработва са обекти
Работа с Програмен продукт -AutoCad- 54 учебни часа /изучава се двумерно и тримерно
чертане/
Работа с програмен продукт- Building manager- 54 учебни часа/счетоводна програма в
строителството/
Учебните материали които раздаваме по време на обучението са оригинални и не се
заплащат от курсистите,а след приключване на обучението остават за тяхно ползване. За
улеснение на пътуващите предлагаме съботно-неделна форма на обучение. При група от 5
човека от един град, желаещи един вид обучение-те могат да определят дните и часовете за
провеждане на занятията. За получаване на ваучери информация в Бюро по труда.

Склад

Магазин

Тел: 7 22 89
GSM: 0878 578 995

Тел: 7 22 88
GSM: 0878 408 005

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.
Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

почне след 1 октомври заради забраната
з а строителство в
крайбрежната зона.
Финансирането е оси-

гурено от Министерски съвет и е на стойност
224 хиляди лева. По
друг проект е осигурено европейско финан-

сиране с 960 хиляди лева, което ще е насочено отново за ремонт
на крайбрежната алея
в друга нейна част.

След 4 - годишна одисея на постоянно разкопаване ул. “Й. Йовков гр.
Балчик, бе асфалтирана на 4 август. Жителите и се разхождаха пеш и с
велосипеди до късно вечерта и не можеха да се нарадват. Фото: М. КОСТОВА

“Çàõàðíè èçäåëèÿ - Âàðíà”
ÅÎÎÄ , Ïðîèçâîäñòâåíà
áàçà ãð.Áàë÷èê
търси да назначи
ОПЕРАТОР на производствена машина,
РАБОТНИК ПРОИЗВОДСТВО ,
МЕСАЧ.
Изисквания: средно образование, мъже и жени, живеещи в гр.Балчик.

Подаване на документи – всеки делник от 13 до
15 ч. на ул.”Камчия” №8 гр.Балчик
За контакт:
0888951433
0579/7-10-15

“Çàõàðíè èçäåëèÿ - Âàðíà”
ÅÎÎÄ , Ïðîèçâîäñòâåíà
áàçà ãð.Áàë÷èê
търси да назначи МЕХАНИК, Промишлено оборудване.
Изисквания: висше или средно техническо образование и придобита
квалификационна степен, живеещ в гр.Балчик.

Отговорности: осъществява дефектовка, ремонт, пуск и
настройка на производствени машини.
Подаване на документи/автобиография, актуална снимка и копие
от диплом за завършено образование/ всеки делничен ден от 13 до
15 ч. на ул.”Камчия” №8 гр.Балчик.

За контакт:

0888951433

0579/7-10-15

