
жизненоважно значение е 
Шенгенското пространство 
да се развива като едно 
цяло. Предлагаме напълно 
цифровизирана процедура на 
кандидатстване за издаване 
на виза, за да се помогне както 
на пътуващите, така и на 
държавите членки да осигурят 
по-плавен и по-сигурен процес 
на кандидатстване“, посочва 
в изказването сизаместник-
председателят на Комисията 
Маргаритис Схинас, който 
отговаря за утвърждаването на 
европейския начин на живот.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО 
Добрич
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Абитуриенти “Випуск 2022” - Балчик

Дванадесетокласниците на СУ “Христо Ботев” Балчик с право хвърлят шапките си в небето на своите зрелостни мечти.      Фото: Божидар ПЕТРОВ

Най-висок резултат има 
Кристия Росенова Иванова, 
която е с две отлични 
оценки на БЕЛ - 5,89
Философия (профилирана 
подготовка) - 5,75
Симона Илиева има 
отличен 5,54 на избираема 
матура по Английски език 
(B1.1)
Тази година профилираните 
паралелки се явяваха само 
на предмети, които са 
изучавани като профил - 14 
ученика се явиха на изпит 
по География и 3 ученика на 
изпит по Философия.
Професионалните 
паралелки се явяват на 
теория и практика на 

Тази година формата на зрелостните изпити е доста 
променена, както и точкуването на резултатите

професията като формата 
на първата част е тест с 
минимум 50% за среден 3.
Марина Юнакова - 
Отличник на випуска, е с 
успех 5,99. обър
Нов е и форматът на 
дипломите, за изготвянето 
на които има съвсем 
различни от миналата 
година правила. Но ще ги 
издадем съвсем навреме, 
около 20 юни, за да могат 
учениците безпроблемно да 
кандидатстват във ВУЗ.
тази година и дипломите са 
с нов формат.

Анна ИВАНОВА
Зам.-директор на СУ „Хр.

Ботев” Балчик

Всяка музика носи в себе си красотата, ние трябва само да отворим душите и сърцата си за нея, за да е по-красив животът ни”
С вълнуващ концерт приключи учебната творческа година на Музикалната школа по пиано, с ръководители Марияна Тихолова 
и Стела Аркалиева. На рояла малките пианисти изпълниха различни творби и с радост показаха своите умения, труд и талант. 
С чудесното си представяне децата предизвикаха възторга на публиката, която аплодира въодушевено, а това е най-хубавият 
подарък за техните родители и преподаватели.
Ние от НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ се гордеем със своите талантливи деца и от сърце им пожелаваме здраве и много успехи!

Музикалната школа – годишен концерт

Шенген, която желаят да посетят.
• Платформата автоматично 
ще определя коя държава от 
Шенген е компетентна да разгледа 
дадено заявление, по-специално 
когато кандидатът възнамерява 
да посети няколко шенгенски 
държави.
• Платформата ще предоставя 
на кандидатите актуална 
информация относно 
шенгенските визи за 
краткосрочно пребиваване, както 
и цялата необходима информация 
относно изискванията и 
процедурите 
• Явяването лично в консулството 
ще бъде задължително само за 

МОДЕРЕН ВИЗОВ ПРОЦЕС В УЛЕСНЕНИЕ НА ПЪТУВАНИЯТА
кандидатстващите за първи път 
с цел събиране на биометрични 
идентификатори, за кандидатите, 
чиито биометрични данни вече не 
са валидни, или за кандидатите с 
нов документ за пътуване.
• Визата ще включва най-
съвременни защитни елементи, 
които ще бъдат по-сигурни от 
настоящия визов стикер.
• Новата система ще гарантира, 
че основните права винаги са 
защитени.
„ Днес визовата политика на 
ЕС влиза в цифровата ера. Тъй 
като някои държави членки вече 
преминават към използването 
на цифрови технологии, от 

Чрез цифровизацията 
кандидатстването за шенгенска 
виза ще става по-лесно и самата 
виза ще бъде по-сигурна:
• Кандидатите за виза ще могат 
да кандидатстват за виза онлайн, 
вкл. да плащат визова такса 
чрез единна платформа на ЕС, 
независимо от държавата от 


