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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 Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*

Бутиков магазин SHEF
Балчик, кв.”В. Левски”, ул.”Дунав” 2

До оптика „Ювелир”
Тел.0888 997 874

Предлагаме цигари, алкохолни напитки, 
фермерски и биопродукти.

Работно време: понеделник-събота 7.00-19.00 ч.
Почивен ден - неделя

Област Добрич влезе в 
Европейската мрежа на ЕС

На 3 юни 2021 г. с от-
криване на Информацио-
нен център „ЕВРОПА 
ДИРЕКТНО”, Област 
Добрич влезе в Европей-
ската мрежа, състояща се 
от 424 центъра в ЕС. Със 
своята дейност, новосъз-
дадената структурна еди-
ница цели да допринесе 
за повишаване на инфор-
мираността на граждани-
те относно избора им да 
развиват малък и среден 
бизнес, техните права, 
навлизането на междуна-
родния пазар, законода-
телството и стандартите 
на ЕС, както и достъпа 
до финансиране. 
Предлагайки комбини-
рани информационни и 
консултантски услуги 
чрез опитни експерти, 
Центърът има отговор-
ността да подпомага 
откриването на бизнес 
дейности, да оказва съ-
трудничество, да предос-
тавя консултации за въз-
можностите, предлагани 
от програмите на ЕС. Ос-
вен това, организирайки 
посреднически прояви, 
мрежата ще може да под-
крепя участия в срещи с 
фирми в други европей-
ски държави, да оказва 
съдействие и помощ за 
пазарната реализация 
на фирмените продукти 
и услуги, да предоставя 
консултации в областта 
на правната и интелек-

туална собственост, ра-
ботейки с всички видове 
предприятия, в услови-
ята на поверителност и 
сигурност. 
 Началото на официална-
та церемония по откри-
ване на директната връз-
ка Добрич – Брюксел, бе 
поставено под звуците 
на Химна на България, 
в изпълнение на Духов 
оркестър Добрич, с ди-
ригент г-н Стоян Монов. 
Акцентирайки върху 
съхранената народна 
традиция, ПФА „Добру-
джа”, с гл.художествен 
ръководител  г-н Стоян 
Господинов, продължи с 
хороводно пресъздаване 
пред гостите на добру-
джанския бит. Кметът на 

Община Добрич  г-н Йор-
дан Йорданов отправи 
приветствие към гости-
те и екипа на „ЕВРОПА 
ДИРЕКТНО”, подчер-
тавайки значимостта на 
Центъра „ЕВРОПА ДИ-
РЕКТНО” за пряката и 
навременна информация 
от Европейския парла-
мент и темите за между-
народно сътрудничество 
чрез Европейския съюз. 
Сред официалните лица 
присъстваха гости от 
Представителството на 
Европейската комисия 
в България – г-н Теодор 
Стойчев – Ръководител 
на Бюрото на Европей-
ския парламент и г-н 
Бойко Благоев – Ръково-
дител на отдел „Инфор-

мация и комуникация”. 
На последвалата, след 
откриването на Центъра, 
пресконференция евро-
пейските депутати гово-
риха за насоките, кои-
то ще следва Центърът 
„ЕВРОПА ДИРЕКТНО”, 
отговориха на въпроси за 
антиковидната кампания 
в България, за разпрос-
транението и стопиране-
то на фалшиви новини в 
нашата и чуждестранна 
преса. След прерязването 
на лентата, със засаждане 
на дръвче от рода „Фо-
тиния” пред централния 
вход на Центъра за биз-
нес и култура „Европа 
Директно”, Добрич се 
включи знаково в Евро-
пейската зелена седмица. 

Браво на лекоатлетите от СКЛА „Черно 
море 2005” Балчик! Следва „бис”!

На 29-30.5.2021г. в 
гр.София се проведе На-
ционален шампионат за 
юноши и девойки под 20 
год. Четиринадесет със-
тезатели от Балчик взеха 
участие в секторите за 
хвърляния, откъдето сред 
жестока конкуренция се 
върнаха с 2 медала – спо-
дели г-жа Десислава Ан-
дреева, председател на 
СКЛА „Черно море 2005” 
Балчик
Ето резултатите :
Валентин Андреев – 1 
място хвърляне на чук;
Николета Стойкова – 2 

място хвърляне на чук;
Ради Иванов – 4 място 
хвърляне на чук и 15 мяс-
то мятане на диск;
Марин Иванов – 4 място 
мятане на диск и 7 място 
хвърляне на чук;
Християна Тодорова – 7 
място хвърляне на чук;
Християн Димитров – 8 
място хвърляне на копие 
и 8 място хвърляне на 
чук;
Емил Господинов – 9 
място хвърляне на чук и 
11 място хвърляне на ко-
пие;
Стоян Георгиев – 12 мяс-

то хвърляне на чук и 20 
място тласкане на гюле;
Петър Михайлов – 12 
място хвърляне на копие;
Преслав Вълев – 13 мяс-
то тласкане на гюле;
Георги Михайлов – 13 
място хвърляне на чук;
Теодор Тодоров – 14 мяс-
то хвърляне на чук и 15 
място хвърляне на копие;
Венцислав Иванов – 15 
място хвърляне на чек и 
17 място хвърляне на ко-
пие;
Станислав Петелев – 16 
място хвърляне на чук.
                                       БТ

Раб.време понеделник-петък 9.30 - 1830  
събота 9.30- 13.30  неделя - почивен ден


