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БАЛЧИК, ГОДИНА XVIII, БРОЙ 4 (742)ЦЕНА 30 стотинки26 януари- 1 февруари 2012 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

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад

Тел: 7 22 89
 GSM: 0878 578 995

Тел: 7 22 88
 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Ôèðìà “Ñåâåðíà êîðîíà”
Âàðíà

организира в Балчик
курс за капитани на 20 БРТ

от месец Февруари

Èíôîðìàöèÿ
052 63 51 55,  0889 90 38 62,
0885 51 50 02,  0888 414 424,

0579 7 28 09 (Õîòåë “Áàë÷èê”)

Âàðíåíñêà ôèðìà îðãàíèçèðà
òðèìåñå÷åí êóðñ ïî ðóìúíñêè

åçèê. Ñïðàâêè: Òåë: 0579 7 28 62
(Õîòåë “Áàë÷èê”)

ÄÇÈ Áàë÷èê ùå ðàáîòè â
îáíîâåí îôèñ

На 23  януари 2012  г.
ДЗИ  започна  работа  в
обновения си офис в ста-
рата сграда на БНБ, къде-
то са от 1974 г. Държав-
ният застрахователен ин-
ститут съществува и над-
гражда своята дейност от
1954 г. През 2011 г.бе обя-
вен за “Застраховател на
годината”, пръв в лидеро-
застраховането.

На тържеството и ко-
ктейла по случай влиза-
нето в обновения офис
присъстваха членове на
Управителния съвет на
централното  управле-
ние в София – Едгар Ван
Аалстет  –  директор
маркетинг  и  собстве-
ник,  Иван  Георгиев,
Цанко Кръстев; Венци-
слав Филипов/региона-
лен мениджър за Севе-
роизточен район, коле-
ги от Добрич, Каварна,
Тервел и Балчик.

Отец Стратия Алексан-
дров извърши тържест-
вен водосвет за здраве на
работещите в ДЗИ и за
много успехи през нова-
та година в новия офис.

Единствено ДЗИ прави
застраховка „Живот”. Той
е водещ и при застрахов-
ки имущество, автомоби-
ли, каско, гражданска.

Директорът  на  ДЗИ
Балчик Бойка Нейчева и
нейните  специалисти

Вяра  Хараламбова  и
Владка  Панайотова  се
надяват още през пър-
вото тримесечие да по-
стигнат  по-голямата
част от годишния план
за застраховане.

Маруся КОСТОВА

Вяра Хараламбова, Бойка Нейчева и Владка
Панайотова пред обновения офис на ДЗИ

Banner Exide
Vesna Hagen

гр. Балчик
ул. “Камчия” 7
(срещу склад “Пато”)

тел. 0896 796 009
       0579 7 30 48

Ïîêàíà çà ó÷àñòèå â ÊÐÚÃËÀ ÌÀÑÀ
çà äåôèíèðàíå íà ðåãèîíàëíèÿ

òóðèñòè÷åñêè ïðîäóêò
Община  Балчик  има

удоволствието да Ви по-
кани да вземете участие
в КРЪГЛА МАСА за де-
финиране на регионал-
ния туристически  про-
дукт във връзка с канди-
датстването на Община
Балчик по Схема за пре-
доставяне на безвъзме-
здна финансова помощ:
BG161PO001/3.2-02/2011
„Подкрепа за развитие
на  регионалния  турис-
тически продукт и мар-
кетинг  на  дестинации-
те”. На срещата ще бъ-
дат поканени  предста-
вители  на  местната
власт, културни и музей-
ни институции, предста-
вители на  браншовите
организации,  хотелие-
ри, туроператори, заин-
тересовани граждани и
други.

Дата:  03  февруари
2012, 13 часа

Място на провеждане : За-
ла на Общински съвет в
Общинска администрация

Цели на кръглата маса:  
     · Идентифициране на
общи регионални тури-
стически пакети;.

·Попълване на Анке-
та във връзка с Концеп-
цията за развитие на ре-
гионалния туристичес-
ки продукт  /потенциал
за генериране на приходи
за туристическия район и
пазарна приложимост/;

·Предложения за ино-
вативни начини на про-
мотиране.

Краен срок за канди-
датстване:15 март 2012
година

Размер на БФП : мак-
симална сума 500 000 лв.

Продължителност:
максимум 24 месеца

Работно  име на прое-
кта: “Пъстрото лице на
Добруджа”

Водеща организация:
Община град Добрич

Партньори: Община
Балчик, Община Добри-
чка, Община Каварна

Конкретни цели  на
схемата:

·подкрепа за дестина-
ции със значителен тури-
стически потенциал, по-
пуляризиращи  природ-
ното, културното и исто-
рическото наследство;

·икономическа дивер-
сификация на съответ-
ната територия или ре-
гион и намаляване на те-
риториалната концент-
рация на туризма;

·насърчаване на пре-
длагането извън сезона,
намаляване на сезонност-
та и увеличаване на зае-
тостта на легловата база;

·привличане на нови
пазарни  сегменти  за
специфичните  регио-
нални продукти и изпо-
лзване на потенциално-
то  търсене на  вътреш-

ния пазар;
·използване на ефек-

тивни съвременни сре-
дства и техники за дос-
тигане до туристически-
те пазари.

Допустими дейности
за финансиране:

/Първите  четири  са
задължителни/

1.  Разработване  на
туристически  пакети
или  диверсификация
на  съществуващите.

2.  Рекламни  дейно-
сти  -   подготовка  и
разпространение  на
информационни  и 
рекламни  материали
за  туристическия  ра-
йон и предложения за
подкрепа  туристичес-
ки  продукт.

3.  Участие  в  регио-
нални,  национални  и
международни  турис-
тически  борси,  изло-
жения и панаири.

4. Изследвания на въз-
действието на  осъщест-
вените маркетингови и
рекламни  дейности.

5.  Организиране  на
експедиентски  пътува-
ния, посещения на път-
нически агенти, туропе-
ратори, автори на пъте-
водители,  журналисти.

6.   Подкрепа  на
дейности  за  общест-
вено  осведомяване  и
информационни  ус-
луги  -  комуникаци-
онни  ка мпании  за
подобряване  на  ос-
ведомеността за при-
родното,  културното
и  историческото  на-
следство  и  приноса
на  туризма  към  раз-
витието,  разпростра-
нение  на  подходяща
информация сред  ту-
ристическия  бизнес,
организиране  на  ту-
ристически  форуми
за   насърчаване  на
ефективната  двуст-
ранна  комуникация,
участие  и  ангажира-
не на местния бизнес
в  разпознаването  и
ра зреша ва нето  на
общи  проблеми.

ÀÊÓÌÓËÀÒÎÐÈ




