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

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

* строителствo *ремонт *проектиране*

 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 Оптика „Ювелир“ в град 
Балчик, кв.“Левски“ 
 (до магазин SHEF)

На централния пл. „21 
септември“ в Балчик е 
подредена изложба, отра-
зяваща богатата разнос-
транна дейност на Исто-

рическия музей, по случай 
60-годишнината от създа-
ването на първата музейна 
сбирка от видната наша 
съгражданка г-жа Кла-

ра Петкова. ИМ Балчик е 
подготвил още сборник за 
юбилея си, изложба с кар-
тини на класика Никола 
Даскалов в Художестве-

ната галерия, специално 
издание на вестник „Бал-
чик“ и пътуваща изложба 
„Храмът на Понтийската 
майка на Боговете - КИ-

ПОКАНА
за

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ 

и
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И ПЛАТФОРМИ НА ЕС 

в гр. БАЛЧИК
на 25 ноември 2021г.  от 14:30 часа  в голямата репетиционна зала на 

читалище „П. Хилендарски 1870г.“
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – ДОБРИЧ е партньор на  Ев-
ропейската комисия и домакин на един от 424-те информационни центъра 
от ново поколение, създадени от Европейската комисия в ЕС, за периода 
2021 – 2025 г.
Целта на тези центрове е да укрепят важната връзка между институциите 
на ЕС и гражданите, независимо къде живеят те.
Участниците ще бъдат запознати с дейността Европа Директно Добрич, с 
приоритетите на ЕС, както и с инициативата „Конференция за бъдещето 
на Европа“, както и с 
платформите: 
- SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на из-
ползването на иновативни образователни технологии): https://ec.europa.eu/
education/schools-go-digital_bg; 
- Кът за обучение на ЕС: https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_
bg;    
- Европейска онлайн платформа за училищно образование: https://www.
schooleducationgateway.eu/bg/pub/index.htm
За всички са подготвени и информационни материали,които могат да из-
ползват в своята работа. 
Благодарение на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО гражданите на нашата 
област ще имат още по-лесен и пряк достъп до информация за Европей-
ския съюз. 
Каним всички заинтересовани – граждани, преподаватели, общественици 
и др. да се включат в събитието в Балчик при спазване на противоепиде-
мичните мерки!
Моля, потвърдете присъствие до 23.11.2021г. на телефон 058 601472, или на 
е-мейл: europedirectdobrich@gmail.com!

С уважение,
Герман Германов 

главен секретар ТПП – Добрич 

Поредна радост и повод за гордост с нашия съпруг и 
баща Никола Караиванов!

С благодарност към Фон-
дация „Памет“ гр. Сливен, 
в лицето на доц. Господин 
Стефанов и Ани Колева, 
които радушно приеха 
идеята за издаването на 
монографията „Георги Ра-
ковски и българите от Бе-

сарабия и Одеса“!
Благодарим на проф. Пла-
мен Павлов, за искрената 
и безпристрастна рецен-

зия и на Община Котел, 
без чиято финансова 
подкрепа, книгата от 400 
страници, нямаше да бъде 

отпечатана в юбилейната 
година!

Татяна Караиванова - 
Талисимова 


