
БАЛЧИК, ГОДИНА XXIII, БРОЙ 37 (984)ЦЕНА 50 стотинки 29 ноември - 5 декември 2017 г.

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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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 - офталмолог. 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

Община Балчик финализира  
Проект № BG05M9OP001-1.002-0098 „Подобряване 

достъпа до заетост в община Балчик”
 по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”2014-2020 г.

Сдружение 
„Българско наследство“

 ще гостува на Българската асоциация в град 
Браила /Румъния/ на 5 и 6 декември и ще 

участва в Никулденските празници.
Желаещите да се включат, могат да получат 

информация на тел.0899 655 249 /след 18.00 ч./ 

МБАЛ- БАЛЧИК  СЪОБЩЕНИЕ
ДНИ НА ПРОФИЛАКТИКАТА
ДО КРАЯ НА ЯНУАРИ 2018 г.
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ПРЕДЛАГА ПЪЛНИ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 само за 5 лв.,

без да е необходимо направление от личен лекар
ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН

от 13.00 до 16.00 ч.
IV етаж на Болницата

За справки: 088 448 2959

МБАЛ – БАЛЧИК ПРЕДЛАГА
Профилактични образни изследвания
На млечна жлеза и коремни органи
При липса на противопоказания на пациентите 
При следния ценоразпис:
* мамография на млечна жлеза – 10 лв.
*ехография на млечна жлеза- 15 лв.
* коремни органи – 20 лв
*компютърна томография на определена томографска област – 55 
лв.
ЗАПЛАЩА СЕ НА КАСАТА НА БОЛНИЦАТА 
/етаж 4 срещу клинична лаборатория/
Не е необходимо направление от личен лекар.
За справки: 088 448 2959 – дежурен лаборант

работи активно на раз-
лични места, където се 
събират млади хора – в 
читалища, в библиотеки, 
дори и в кафенета, за да 
достигне до средата на 
неактивните младежи. 
Наред с това, той е в 
тясно сътрудничество с 
Бюрото по труда, учи-
лища, работодатели, с 
младежки организации, 
НПО.

Дейност №2: „Предос-
тавяне на мотивацион-
ни обучения за активно 
търсене на работа”. Мо-
тивационното обучение 
е свързано със стимули-
рането и насочване на 
лицата към придобиване 
на умения за активно 
поведение на пазара на 
труда, включително към 
придобиване на профе-
сионална квалификация 
и заетост.

Дейност №3: „Обуче-
ние за придобиване на 
професионална квали-
фикация”. Обучението 
за придобиване на профе-
сионална квалификация 
се изпълнява от партньо-
ра по проекта ЦПО към 
ЕТ „Виктория-Петранка 
Митрева“. Преподавате-
лите имат нужната ква-
лификация, съобразно 
изискванията на МОН за 
съответната специалност. 

Дейност №4: „Под-
п ома г а н е  н а е ма н е-
то на работа”. На 45 
от младежите успешно 
преминали обученията 
е оказано съдействие за 
постъпване на работа в 
общинско предприятие 
„БКС“ – Балчик за срок 
от 6 месеца, като 21 от 
тях са работници за озе-

Община Балчик, в 
качеството си на бе-
нефициент, успешно 
реализира Проект № 
BG05M9OP001 - 1.002 - 
0098 „Подобряване дос-
тъпа до заетост в общи-
на Балчик”. Проектът се 
осъществява в изпълне-
ние на Административен 
договор за безвъзмезд-
на финансова помощ № 
BG05M9OP001-1.002-
0098-C01, финансиран по 
Приоритетна ос  1: Подо-
бряване достъпа до зае-
тост и качеството на ра-
ботните места, Процеду-
ра BG05M9OP001-1.002 
„Активни“ по  Оператив-
на програма „Развитие на 
човешките ресурси“. 

В процеса на развитие 
на проекта са осъщест-
вени следните дейности:

Дейност №1: „Иден-
тифициране на ико-
номически неактивни 
младежи до 29- годишна 
възраст включително, 
които не са в образо-
вание или обучение, и 
активиране за включ-
ването им на пазара на 
труда”. От месец  ок-
томври 2015 г. в Община 
Балчик по Националната 
програма „Активиране на 
неактивни лица” работи 
младежки медиатор. Той 
е посредник между не-
активните млади хора на 
възраст между 15 и 29 г. 
включително, които не 
учат, не работят и не са 
регистрирани в Дирек-
ция „Бюро по труда” и 
различните институции, 
които предоставят соци-
ални, образователни и 
други услуги. По време 
на проекта медиаторът 

леняване, а останалите 
24 са работници в строи-
телството.

Дейност №5: „Орга-
низация и управление 
на проекта”. Екипът на 
Проекта се състои от ръ-
ководител, координатор 
и счетоводител и отго-
варя за:

- общото управление, 
цялостната организация, 
изпълнението и отчита-
нето на проекта;

- съдействие на парт-
ньорите по проекта и 
координиране изпълне-
нието на заложените дей-
ности;

- изготвяне на техни-
чески и финансови до-
клади;

- финансовата отчет-
ност на проекта.

 Дейност №6: „Дей-
ности по информиране 
и публичност”. Осигу-
рена е широка публич-
ност на дейностите по 
проекта сред обществе-
ността, представена е 
информацията, че Дого-
ворът се осъществява с 
финансовата подкрепа 
на Инициативата за мла-
дежка заетост и Евро-
пейския социален фонд. 
Дейността се извършва в 
съответствие с правилата 
за информация и кому-
никация, предвидени в 
Приложение XII от Регла-
мент (ЕС) № 1303/2013 
на Европейския парла-
мент и на Съвета, както 
и в Единния наръчник на 
бенефициента за прила-
гане на правилата за ин-
формация u комуникация 
2014-2020 г. 

Като резултат по про-
грамата 81 неактивни 

лица, които не работят, 
не учат и не са регистри-
рани в бюрото по труда 
са идентифицирани и са 
преминали мотивацион-
но обучение. От тях 60 
са придобили професио-
нална квалификация в 
следните професии: 
• „Работник в озеле-

няването“, специал-
ност: „Озеленяване 
и цветарство“;

• „Помощник в стро-
ителството“, специ-
алност: „Основни и 
довършителни ра-
боти“;

• „Помощник пътен 
строител“, специ-
алност: „Пътища, 
магистрали и съоръ-
жения“.

Като 45 лица са запо-
чнали работа към ОП 
„БКС“ по съответната 
специалност за период от 
6 месеца.

Основната, специфич-
на и конкретна цел на 
програмата е изпълнена, 
тъй като са активирани и 
интегрирани в заетост 81 
младежи до 29 - годишна 
възраст от община Бал-
чик и им е предоставена 
възможност за първа или 
нов шанс за работа.

Във връзка с гореизло-
женото Община Балчик 
има удоволствието да Ви 
покани на Заключител-
ната пресконференция, 
като събитието ще се 
проведе на 06.12.2017 
г. (сряда) от 11:00 часа, 
в град Балчик 9600, пл. 
„21- септември“№6, в 
Заседателна зала, разпо-
ложена на първия етаж в 
административната сгра-
да на Община Балчик.

ЧЕСТИТИ ПРАЗНИЦИ: 
Андреевден /30 ноември/; Св. Варвара /4 декември/, Св. 

Сава /5 декември/; Св. Никола /6 декември/. 
В църквите на Община Балчик ще има служби  /утрена и 

вечерня/ по традиция за празниците.


