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

Международен 
форум за 
история, 

литература 
и фолклор 

тел. +359 899 655 249

Lucky’s 
кетъринг

Закусвалня “Хапката”
поръчки на тел. 0896 602632

0579/7 22 26
www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*
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 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)

Най-новите надежди на ФК „Черноморец“. На 16 април  във Варна: ФК „Черноморец“ Балчик - 
МФК „Тича“ 2:0. ФК „Черноморец“ Балчик - „Калиакра“ Каварна 5:1

Инвестиции, сътрудничество и иновации 
за успешно цифрово образование

Проведеният първи Ев-
ропейски форум за ци-
фрово образование на 
тема „Подготовка на сис-
темите за образование и 
обучение за цифровата 
ера“, обедини минист-
ри на образованието на 
държавите членки, ев-
родепутати, технологич-
ни компании (EdTech) 
и граждани.Домакин на 
мащабното събитие бе 
Българският еврокоми-
сар Мария Габриел.
„80% от хората в актив-
на възраст да имат ос-
новни цифрови умения 

и 20 милиона да са спе-
циалистите в областта 
на цифровите техноло-
гии е амбицията ни до 
2030  г. Първият по рода 
си Европейски форум за 
цифрово образование е 
послание за ангажимент 
чрез обединени ресур-
си и усилия. Държавите 
членки ще инвестират 
13  милиарда евро в ци-
фрово образование чрез 
националните плано-
ве за  възстановяване и 
устойчивост. Допълни-
телна финансова подкре-
па са и предоставените 

средства по програмите 
„Еразъм+“ и „Цифрова 
Европа“. Днес въпросът 
е как тези средства да бъ-
дат насочени към страте-
гически общи цели и да 
се осигури положително 
въздействие на инвести-
циите“, отбелязва Мария 
Габриел.  
 „Европейският сектор 
на образователните тех-
нологии има водеща 
роля за  развитието на 
модерно цифрово об-
разование. Споделяме 
обща визия основана на  
необходимостта от кон-

кретни решения и дос-
тъпност до тях. Сега е 
важно да бъде  засилено 
партньорството с нацио-
налните, регионалните и 
местните власти. Освен  
това, необходима е до-
бра комуникация, с цел 
видимост на решенията, 
които  предлага секто-
рът в Европейския съюз 
и на национално ниво. 
И накрая,  необходими 
са бързи действия, за да 
отговорим адекватно на 
цифровата  трансформа-
ция“, коментира още Ма-
рия Габриел. 

Карти с намаление за вътрешноградския 
транспорт

Община Балчик уведомява, че от 14.04.2022 г. отново се при-
емат заявления за закупуване на абонаментни карти с намале-
ние за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна 

зона до спирка „Орехите“ за пенсионери и хора с увреждания с трайна 
нетрудоспособност с и над 50%. Документите се подават в отдел ГРАО 
/деловодство/ в Общинска администрация - гр.Балчик.
Сроковете за подаване на заявления за закупуване на абонаментни кар-
ти с намаление за вътрешноградски транспорт и/или в района на вилна 
зона до спирка „Орехите“ са както следва:
*  за месец V, VI, VII 2022г.   -   от 14.04 до 29.04.2022г.
Сроковете за издаване на картите в офиса на превозвача са, както след-
ва:
*  за месец V, VI, VII 2022г.  -  от 03.05 до 13.05.2022г.
Не се разглеждат заявления, подадени след посочения краен срок за съ-
ответния период и/или без приложени копия на документи /разпорежда-
не за отпускане на пенсия или решение на ТЕЛК за освидетелстване на 
трайно намалена работоспособност с и над 50%- за хора с увреждания/.
Всички правоимащи, които до момента са ползвали карта, издадена по 
същия ред са длъжни, в горепосочените срокове, да проверят дали име-
то им фигурира в списъка или да подадат документи за закупуване на 
карта в отдел ГРАО /деловодство/.
Правоимащи с експертни решения на ТЕЛК (с трайна нетрудоспособ-
ност с и над 50%) с изтекъл срок на валидност, е необходимо отново да 
подадат заявление за закупуване на карта, към което да приложат копие 
на актуално решение на ТЕЛК.

В маратона на четенето в Библиотека „Паисий Хилендарски” Балчик се включиха и ученици-
те от 3 клас от ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” Балчик, с класен ръководител г-жа З. Стамато-
ва. Срещата премина в четене на любимата книга на поколения деца „Патиланско царство” 
от Ран Босилек.

Клуб“Св. Марина“, гр. Балчик, организира 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР

 на 22.04. 2022 г. /Разпети петък/ от 10,30 до 12,30 ч. 
на Общински пазар в к-с „Балик“ /до Аптека „Балик”/. 

Базарът ще съдържа: Великденска украса, сувенири, 
картички и кулинарни вкусотии! Заповядайте!

 Ще ви очакваме, за да съберем средства за Митко 
Стоев от с. Оброчище, на когото предстоят рехабилитации 

за пълно възстановяване в гр. Ниш, Р. Сърбия. 

Спонсор и подкрепа на Базара - 
Общинска Организация на БСП!


