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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

строителствo ремонт проектиране

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

ОБЩИНА БАЛЧИК

              Проект № BG05M9OP001-2.005-0068

„Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи 

          от Община Балчик“

ОБЯВЛЕНИЕ

На 19 април  2017 г. Община Балчик подписа Административен договор с Ми-

нистерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ на проектното предложение  “Насърчаване достъпа до  заетост 

на  уязвимите групи от Община Балчик“. Договорът получава финансиране от Ев-

ропейския социален фонд чрез  Оперативна програма „Развитие на човешките ре-

сурси“, схема BG05M9OP001-2.005 ”.  

Проектът е свързан с предоставяне в дома на социалната услуга „личен асистент“ 

и включва подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на 

хората с увреждания, както и за насърчаване участието на пазара на труда на лица, 

полагащи грижи за зависими членове в семейството. 

 Кандидатите, които желаят  да предоставят услугата „личен асистент“  

трябва да отговарят на следните условия:

- Да са икономически неактивни лица /„Неактивен“ е лице, което към дата 

на влизане в дейности по операцията не е част от работната сила /

- Да са безработни лица, грижещи се  за близките си с увреждания 

Кандидатите, които желаят да предоставят услугата „личен асистент“  не трябва 

да са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл.68 от 

Кодекса за социално осигуряване.

Заявления  за предоставяне на услугата „личен асистент“ ще се  приемат до 12.00 

часа на 23 май 2017 г. в Общинска администрация Балчик.

Членове на Сдружение „Българско наследство пред реставриращата се Българска църква в град Браила, Румъния, в двора на която Членове на Сдружение „Българско наследство пред реставриращата се Българска църква в град Браила, Румъния, в двора на която 
има паметна плоча, изписваща историческата хроника, че тук е била къщата, в която е било основано Българското книжовно има паметна плоча, изписваща историческата хроника, че тук е била къщата, в която е било основано Българското книжовно 
дружество, което е основа на Българска академия на науките /БАН/.                                                           Фото: Людмила ПЕТРОВА дружество, което е основа на Българска академия на науките /БАН/.                                                           Фото: Людмила ПЕТРОВА 

Сдружение „Българско наследство“ с председа-Сдружение „Българско наследство“ с председа-
тел г-жа Маруся Костова, пред паметника на тел г-жа Маруся Костова, пред паметника на 
Христо Ботев в град Браила. Фото: Людмила Христо Ботев в град Браила. Фото: Людмила 
ПЕТРОВА     ПЕТРОВА     
За пребиваването в град Браила четете на стр.6 За пребиваването в град Браила четете на стр.6 


