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9-годишна  българка e най-красивата 
на планетата за тази година

9-годишната Бриана Петро-
ва от Варна бе обявена за 
най-красивата на земята 
за тази година. Тя извою-
ва титлата GRAND  PRIX 
„Мини Мис и Мини Мис-
тър Планета „ - 2019 година. 
С грациозна стъпка и много 
енергия, малката звезда 
взриви подиума и остави 
своите следи след себе си. 
Неповторима и вдъхновява-
ща Бриана Петрова е една 
фурия само на 9 години. 
Тази година домакин на 
конкурса за красота и та-
лант „Мини Мис и мистър 
Планета - 2019“ беше Бъл-
гария. Той се  проведе от 21 
до 27 юни в курортен ком-
плекс „Албена“. Нашата 
страна беше представена от 
победителката на минало-
годишния конкурс за кра-
сота и талант „Мини мис и 
мини мистър Свят - 2018“.
Сред над 20 държави учас-
тници от цял свят, Бриана 
успя да се пребори и да 
грабне титлата GRAND  
PRIX „Мини мис и мини 
министър Планета 2019. 
Деца от 4 до 17 години от 
Южна Африка, Бразилия, 
Индия, Русия, Румъния, 
Грузия и др. се конкурираха 
помежду си. Участниците 
бяха оценявани от ком-
петентно международно 
жури, съставено от профе-
сионалисти в сферата на 
шоубизнеса и красотата, 
журналисти и дизайнери. 
Имаше и детско звездно 
жури, което се състоеше от 
победители от предишни 
години, спечелили титлата 
„Мини Мис и Мини Мис-
тър Планета“ от България, 
Русия, Грузия.
Участниците се представи-
ха в няколко тура: интервю 
с жури, модно ревю, пред-
ставяне на талант, финално 
шоу, представяне с нацио-
нални носии, тематично де-

филе „Морско дъно“, офи-
циални рокли и костюми
Организаторите на кон-
курса и председателят на 
журито Ирина Папазова, 
собственик на агенция „Ин-
терсаунд“, се погрижиха 
децата да не скучаят и по-
казаха забележителностите 
и атракционите на Варна и 
курорта „Албена“.
Децата получиха поздрав-
ления и подаръци от кмета 

на район „Младост“ - об-
щина Варна - Христо Хри-
стов.
Бриана Петрова е професи-
онален детски модел и фо-
томодел. Има опит в теле-
визионни реклами, ревюта 
и многобройни фотосесии.
Освен като модел, участва и 
в много други международ-
ни и национални конкур-
си, където се изявява още 
като певица, пианиска и 

танцьорка на латиноамери-
кански танци и е печелила 
много престижни награди. 
Има покани за участия в 
модни ревюта на световно-
известни дизайнери, както  
и за участия във филмови 
продукции. Въпреки крех-
ката си възраст, 9-годишна-
та Бриана Петрова е откри-
та като повечето модели на 
кастинг, какъвто големите 
агенции организират.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И 
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
2014-2020

Във връзка с одобрено проектно предложение  по  процедура 
BG05М9ОР001-2.040 oт 11.06.2019 г. „Предоставяне на патронажна грижа 
за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и 
Шабла” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд:

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
• Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални 

услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора
• Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
	- възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за 

самообслужване.
	- хора с увреждания и техните семейства. 

Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават 
заявление по образец  лично или чрез законния си представител или 
изрично упълномощено лице (Приложение № 1), по настоящ адрес в 
общината  - бенефициент по проекта. СРОК ДО 16.07.2019 Г.

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за 
период от 12 месеца.

ВСЯКО ЛИЦЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА 
ЗДРАВНО – СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ДО 2 ЧАСА НА ДЕН.

    Кандидатите за Предоставяне на патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите  „Домашен 
чистач/санитар”, по проекта подават заявление по образец лично  
(Приложение № 2), по настоящ адрес в общината - бенефициент по 
проекта. 
          Всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/
проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или 
декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен 
курс). СРОК ДО 19.07.2019 Г.

    Кандидатите за Предоставяне на патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите „Медицински.
специалист” и „Психолог” по проекта подават заявление по образец 
лично (Приложение № 3),  по настоящ адрес в общината - бенефициент 
по проекта, като прилагат към него документ за специалист. СРОК 
ДО 19.07.2019 Г.

На лицата подали заявления в Община  Балчик  за  ползване на 
услуга патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  
се изготвя  индивидуална оценка на потребностите от подкрепа от 
специалист на Община Балчик, след което се извършва оценка за 
подбор на потребителите на базата на компоненти, включени във 
формуляра за оценка на потребностите  от социалната услуга. Ще 
бъдат класирани 47 потребители на почасови здравно-социални 
услуги.

С подалите заявления за работа ще се проведе интервю след 
като е осъществено класирането на потребителите. В зависимост от 
резултатите от това интервю и предпочитанията на потребителите 
ще бъдат класирани за назначаване на работа на трудов договор 
домашни чистачи/санитари , които трябва да полагат почасови грижи 
за потребителите. 

С одобрените кандидати за работа като медицински специалист 
и психолог ще се сключи договор за почасови услуги.
Очакваните резултати от реализацията на проекта са:

•	 Подобрено качество за живот и грижа на лица с тежки 
заболявания и увреждания и самотно живеещи хора, чийто 
самообслужване е невъзможно 

•	 Намален риск от зависимост от институционален тип грижи 
на лица, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално 
включване чрез превенция на риска и подкрепена ре 
интеграция в случаите, в които услугата е предоставена на 
лица изведени от специализирана институция.

За контакти: тел. 0579/7-36-98; 0895 554028
                Ръководител на проекта  – Нели Иванова

“Избор на изпълнител на строително 
– монтажни работи за реализиране на 
строеж: „Изграждане и оборудване на 

мултифункционална спортна площадка в 
УПИ I, кв. 142 по к.к. на гр. Балчик”

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП
Обект на поръчката: “Избор на изпълнител на строително – 
монтажни работи за реализиране на строеж: „Изграждане и 
оборудване на мултифункционална спортна площадка в УПИ I, кв. 

142 по к.к. на гр. Балчик”
Номер обществена поръчка в АОП: 9089773

За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – 
директор д-я ТЕМСЕ – 0579 71053

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, 
респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. “21-ви 

септември” № 6, Общинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 

0579 71046.


