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Яхтата на Морски клуб - Балчик
четвърта в своя клас на
ARC`2016

Никола Попов /шкипер/, Стоян Георгиев и Станислав Петков - екип
на Морски клуб „Балчик“ преди отпътуването си за Трансатлантическото ветроходно рали /ARC/, на 2 октомври 2016 г.
Фото: Илияна ДИМИТРОВА
Само след седмица ще
завърши приключението ARC`2016. В голямата атлантическа регата за ветроходи през
настоящата година взеха участие 212 яхти с
31 национални флага.
От тях три български
екипажа регистрираха
участие в престижното
състезание. Катамаранът „Агалина”, с капитан Стефан Акрабов,
яхтата Blue Magic, с
капитан Никола Попов
– наречена от българ-

ските морски сайтове
„… лодката на Морския
клуб – Балчик” и втори варненски екипаж на
Oginev с капитан Павлин Надворни.
Радостната новина е, че
на 10 декември в 00:.41
UTC /02:41 ч. българско време/ яхтата Blue
Magic пресече финалната линия в Сейнт
Луша. Дистанцията бе
преодоляна за 19 денонощия 11 часа и 56
минути, което отрежда
4-то място в клас Racing

C, в който са регистрирани 13 участника и 14то сред заявените във
Racing-флотилията 31
екипажа. „Магиите” са
80-та по ред финиширала яхта от 212 стартирали в Трансатлантическото ветроходно рали
ARC 2016 на 20 ноември от Лас Палмас./
Nautica.bg/
В предишния си брой
вестник „Балчишки телеграф” публикува съобщението за успешния
финал на „Агалина”

още на 5 декември, заел
престижното второ място в клас Multihulles,
в който многокорпусните яхти са общо 29.
В този екипаж участва
балчиклията Николай
Ангелов Николов, който първоначално бе в
състава на Blue Magic.
В следващия брой нашите читатели могат да
се запознаят с Николай,
който обеща да отговори на няколко въпроса
на вестника. А веднага
след Коледните и Новогодишни празници ще
ви срещнем с екипажа
на нашата яхта – яхтата
на МК – Балчик: Никола Попов, Стоян Георгиев и Станислав Петков. Няма съмнение,
че разказите от първо
лице ще бъдат вълнуващи и интересни. Ще
се постараем да илюстрираме презокеанския
поход на тези смелчаци
с достатъчно снимки и
отзиви за пътя на мечтата, станала реалност,
за няколко български
мъже.
Илияна
ДИМИТРОВА

Посетете Оптиката в град Балчик
(до кафе “Акроза”)
къдетощенамеритебогаторазнообразиенадиопричнирамкиислънчевиочиланаатрактивни
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

Одобрени са 2 проекта на
Община Балчик
по програма Interreg V-A
Румъния - България 2014-2020 г.

На 9 декември 2016
г.
Управляващият
орган на Програма
INTERREG V-A Румъния - България 2014 -2
020 г. обяви одобрените проекти по приоритетна ос 4„Квалифициран и приобщаващ
регион“ и приоритетна ос 5 „Ефикасен регион“.
Проектното предложение на Община Балчик „Network for smart
cooperation of Black
Sea communities in the
cross- border region” /
„Мрежа на Черноморските общини в трансграничния регион“/,
разработено съвместно с община Наводари - Румъния по Програма INTERREG V-A
Румъния - България
2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Ефикасен
регион“, Специфична
цел 5.1 „Да се увеличи
капацитетът за сътрудничество и ефективност на публичните
институции в контекста на трансграничното сътрудничество“
е свързано с модернизиране на обществените услуги, чрез въвеж-

дане на електронно
управление; работни и
обучителни семинари,
създаване на съвместен информационен
център, оборудван с
необходимата техника.
Срокът на изпълнение
на проекта е 24 месеца, считано от датата
на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ,
а стойността – 427
222,06 евро, които ще
бъдат разделени по
равно между двете общини.
Проектното предложение „Повишаване конкурентоспособността
на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване на тяхната
квалификация и образование“ (“Advanced
Competitiveness
Through Improvement,
Vision and Education”)
по
Програма
INTERREG V-A Румъния – България 20142020 г., Приоритетна
ос 4 „Квалифициран
и приобщаващ регион“, Специфична цел
4.1 „Да се насърчи интегрирането на трансграничния
регион

по отношение на заетостта и мобилността
на работната сила“,
изготвено
съвместно с водещия партньор Община Тузла
и общините Агигея и
Кумпана – Румъния
обхваща разработване
на стратегия за подпомагане включването
на пазара на труда на
хората в предпенсионна възраст и на хората,
навършили пенсионна
възраст, но без необходимия трудов стаж;
организиране на професионално обучение,
включващо и компютърна и езикова подготовка.
Срокът на изпълнение
на проекта е 18 месеца, считано от датата
на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ,
а стойността – 446
981,32 евро. Дейностите, които ще се изпълняват на територията
на Община Балчик ще
са на стойност около
80 000 евро.
Диана КОСТОВА
Ст.експерт в
Община Балчик

Промоционални цени
на всички видове месо
Свинско трупно - 5.90 лв. /кг.

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА
Web страница: www.nbu.bg –Учебни програми – Електронен каталог
Тел:
0579 6 20 23 – база Албена 052 607 946 – база Варна

Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма
„Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция, с които студентите
самофинансират образованието си.

На клиентите на
Магазин "Месомания” в ж.к.”Балик”
гр.Балчик - Честита Нова Година!

