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“WithoutBorders” /“FaraFrontiere”/ 
“БезГраници” 2016

От 30ти септември до 
8ми октомври в ДКИ 
КЦ “Двореца“ - Балчик 
и гр. Добрич в Бълга-
рия, както и в румън-
ския курорт “Венус” се 

проведе седмото изда-
ние (в малък формат с 
фокус към визуалните 
изкуства) на Междуна-
родния арт форум и фес-
тивал  „Without Borders“ 

/”FaraFrontiere”/ ”Без 
Граници“. 
       По време на събити-
ето участваха 20 визуал-
ни артисти от Румъния, 
България, Русия, Тур-
ция, Испания (Навара и 
Каталуния), Република 
Македония, Еквадор, 
САЩ, Нидерландия, 
Белгия и Германия. Те 
участваха на арт плене-
ра, който по програма е 
част от форума.
„WithoutBorders“ е едно 
от водещите балкански 
крос-културни събития, 
носещи европейската 
ценностна система и 
промотиращи взаимно-
то разбиране между кул-
турите, толерантността, 
мирното и приятелско 
съществуване, както и 
културния обмен. Фору-
мът цели да се превърне 
в катализатор за разви-
тието на арт индустрия-
та и културния туризъм. 
По време на събитието 
за шести път се прове-
доха изложби на худож-
ници и фотографи: 
 - първата в „Художест-
вена Галерия“ – Добрич 

на 3-ти октомври 
 - втората в хотел „Мера 
Ризърт“ в курортен ком-
плекс „Венус“ (Румъ-
ния) на 6-ти октомври  
 - третата, финална в га-
лерия „Тихото Гнездо“ 
в „Двореца“- Балчик на 
7-ми октомври.  
Форумът е продукция на 
„Стопанска Камара“ – 
Варна с партньорството 
на ДКИ КЦ „Двореца“ - 
Балчик, „Джобскалатис“ 
и „Асоциация Калатис 
357” - Румъния, както 
и международната арт 
мрежа „Скендерман”.
Събитието стартира 
през 2003 година, като 
предходните издания 
бяха през 2003, 2009, 
2011, 2013, 2014 и 2015 
година. От 2013 съби-
тието традиционно се 
провежда едновремен-
но от двете страни на 
границата в България и 
Румъния.
“Без Граници“ започ-
ва като конференция за 
културна политика и арт 
мениджмънт, включвай-
ки водещи световни фе-
стивални организатори, 

специалисти, менажери 
и артисти. Следващото 
голямо издание на „Без-
Граници“ се планира за 
септември 2017 когато 
се очакват 80 участници 
от цял свят.
Участници в „Без грани-
ци“, издание  2016:
Рон Вейерс (Нидерлан-
дия), Чума Аргинaриз 
(Навара-Испания), Луй-
за Кала (Румъния), Ма-
рина Варенцова-Русева 
(Русия), Николай Русев 
(България), Хуан Ману-
ел Фернандез Куичан 
(Еквадор /Навара-Ис-
пания), Гюлай Юксел 
(Турция), Божидар То-
нев (България), Майдер 
Куадра (Навара-Испа-
ния), Чема Гомес (Ката-
луния-Испания), Роберт 
Цветковски (Републи-
ка Македония), Брайко 
Брайков (България), Дъг 
Стюбер (САЩ), Румя-
на Тенева (България/
Навара-Испания), Ясен 
Казанджиев (България/
Навара-Испания), Мар-
лийн Девулф (Белгия), 
Марияс Шуман (Герма-
ния)  и други.               /Б.Т./

Енерго-Про обнови електрически 
съоръжения в Балчик

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи 
реконструира електрора-
зпределителната мрежа 
по ул. Христо Ботев“ в 
Балчик. Техническите 
екипи на дружеството 
подмениха проводниците 
от стълбовете до сгради-
те на улицата. За удоб-
ство на клиентите елек-
тромерните табла бяха 
изнесени на границата на 
собствеността. По този 
начин специалистите на 
дружеството ще могат 
да следят постоянно тех-
ническото състояние на 
уредите и регулярно да 
отчитат консумираната 
електроенергия на кли-
ентите, без да е необхо-
димо те да осигуряват 
достъп до своите имоти. 
Проектът е част от ин-
вестиционната програма 
на Енерго-Про Мрежи. 
С реконструкцията се 
гарантира качествено и 
надеждно електрозах-
ранване на домакинства-
та и стопанските обекти 
в района. Значително се 
намалява рискът от въз-
никване на аварии по 
мрежата.
Част от електромерните 
табла по ул. „Христо Бо-
тев” в Балчик са разпо-
ложени в непосредствена 
близост до училище „Св. 
св. Кирил и Методий”.  
През август Енерго-Про 
Мрежи предприе профи-

лактика на всички трафо-
постове и електрически 
касети, които захранват 
учебните заведения в Се-
вероизточна България, за 

да се осигури нормално 
протичане на учебния 
процес. Специалистите 
на дружеството инспек-
тират съоръженията и 
ги обезопасяват при на-
личие на разбити и от-
ворени при вандалски 
прояви врати и предпаз-
ни щитове. Всеки граж-
данин, който забележи 
нередност по електри-
ческите съоръжения в 
Североизточна България, 
може да подаде сигнал на 
денонощната телефонна 
линия на ЕНЕРГО-ПРО 
0700 1 61 61 или на имейл 
service@energo-pro.bg. 
Екипите на компанията 
своевременно ще напра-
вят проверка, уверяват от 
енергоразпределително-
то дружество.                ДТ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК

Управителния съвет на Местна инициативна рибарска група Шабла-Каварна-Балчик, на 

основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.35 от Устава на Сдружението и  Решение № 1, от Протокол 

№48 на УС от 21 септември 2016 година, и във връзка с чл.40, ал.4 и чл.53, ал.1 от Устава на 

Сдружението, свиква Общо отчетно изборно събрание на 28 октомври 2016 година от 17.00 

часа в град Шабла. Събранието ще се проведе в голямата зала на Общинска администрация 

гр.Шабла, ул. Равно поле 35 при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителните органи на Сдружение Местна инициативна        рибарска група 

Шабла-Каварна-Балчик за периода на целия мандат.

2. Освобождаване и приемане на членове на Сдружението.

3. Избор на нови управителни органи.

4. Приемане на промени в устава на Сдружението.

5. Други

Общото събрание ще се състои от всички членове на сдружението или техни представители/

законни или изрично упълномощени такива/ и същото на осн. чл. 36, ал. 1 от Устава на 

Сдружението е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината  

членове. Началото на регистрацията на делегатите е в 16.00ч. 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.36 ал. 2 от Устава на Сдружението, 

събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

1 октомври -
 Ден на музиката
Празникът се провежда 
за първи път през 1974 г. 
по решение на Междуна-
родния съвет по музика 
към ЮНЕСКО във Фран-
ция и днес се отбелязва в 
над 120 страни. Музика-
та е универсален език за 
малки и големи, а тъкмо 
децата са най-истинските 
меломани.
Последни проучвания 
във Великобритания и 
Финландия показват, че 
децата възприемат с по-
голяма лекота музиката, 
отколкото човешката реч. 
Учените открили, че кол-
кото повече малчуганите 
слушат музика, толкова 
по-често се усмихват. 
Много педиатри вярват, 

че музиката притъпя-
ва болката при децата и 
препоръчват да пуснем 
на детето любимата му 
песен, когато е неразпо-
ложено.
В последните години 
все по-често чуваме за 
магичното въздействие 
на класическата музика 
върху емоционалното и 
интелектуално развитие 
на бебетата. Учените са 
доказали, че не само ус-
покоява децата, но може 
да ги направи и по-умни. 
Музиката е здраве и щас-
тие за децата ни.
Честит празник на всич-
ки, които създават музика 
и на всички, които я оби-
чат!

1 октомври в историята:
Събития

331 пр.н.е. — Големият пълководец Александър Маке-
донски побеждава при Гавгамела армията на персийския 
владетел Дарий III и завладява Персийската империя.
1218 г. — Папа Хонорий III освобождава тевтонските ри-
цари от съдебната власт на местните епископи.
1791 г. — Провежда се първото заседание на Законода-
телното събрание на Франция.
1814 г. — Започва Виенският конгрес, който цели да пре-
начертае политическата карта на Европа след победата 
над Наполеон по-рано.
1874 г. — Избухва голям пожар в Поморие — унищоже-
ни са над 550 сгради.
1888 г. — Основан е Софийският университет „Св. Кли-
мент Охридски“.
1890 г. — Светият Синод на Българската православна 
църква окончателно се установява в София.
1890 г. — Създаден е Национален парк Йосемити в Ка-
лифорния, САЩ.
1899 г. — Съставено е 19 Правителство на България на 
Либералната партия начело с Тодор Иванчов.
1910 г. — Терористи взривяват сградата на вестник Лос 
Анджелис Таймс, загиват 21 души.
1934 г. — В испанския парламент влизат трима минист-
ри от Испанската конфедерация на независимата десни-
ца, което довежда до въстания на социалисти и анархи-
сти в Астурия и Каталония.
1936 г. — Генерал Франциско Франко става генералиси-
мус и държавен глава на националистическото правител-
ство в Испания.
1938 г. — Германия анексира Судетската област.
1942 г. — Извършен е първият полет на първия амери-
кански реактивен самолет Bell XP-59 „Aircomet“.
1946 г. — Приключват Нюрнбергските процеси, след 
като са издадени присъди срещу 24 от най-известните 
нацистки лидери.
1946 г. — Основана е организацията с нестопанска цел 
Менса.
1947 г. — Правителството на САЩ възстановява дипло-
матическите отношения с България след Втората светов-
на война.
1948 г. — Основан е чешкият футболен тим Дукла в Пра-
га.
1949 г. — Народна република България анулира догово-
ра за приятелство, сътрудничество и взаимна помощ със 
Социалистическа федеративна република Югославия, 
под натиска на СССР, и започва широка идеологическа 
кампания срещу правителството на Йосип Броз Тито.
1949 г. — Мао Дзъдун провъзгласява създаването на Ки-
тайската народна република.
1958 г. — Мароко и Тунис се присъединяват към Лигата 
на арабските държави.
1960 г. — Открит е завод „Електроника“ в София; до 
1972 г. е сред първите и най-големи производители на 
електронни калкулатори в Европа.
1967 г. — Групата Pink Floyd започва първото си турне 
в САЩ.
1970 г. — Състои се погребението на президента на Еги-
пет Гамал Абдел Насър, по време на което много хора са 
стъпкани от милионната тълпа.
1971 г. — В град Орландо, щата Флорида е открит увесе-
лителния парк Disney World.
1977 г. — Бразилският футболист Пеле прекратява 
спортната си кариера.
1982 г. — Хелмут Шмит подава оставка от поста канц-
лер на ФРГ и е наследен на поста от Хелмут Кол.
1992 г. — Стартира Cartoon Network.
1992 г. — Създадена е Държавната агенция за българите 
в чужбина.
1992 г. — В Литва е въведена нова парична единица, на-
речена лит.
2004 г. — Открива се Тараклийският държавен универ-
ситет.
2005 г. — По време на терористичен акт в индонезий-
ския остров Бали загиват 26 души и стотици са ранени.

УС на БНБприе Наредба № 12 
за Регистъра на банковите 

сметки и сейфове

Управителният съвет на 
Българската народна бан-
ка прие Наредба № 12 за 
Регистъра на банковите 
сметки и сейфове, предаде 
БГНЕС.
С наредбата се определя 
редът за подаване и полу-
чаване на информация от 
Регистъра на банковите 
сметки и сейфове, поддър-
жан от БНБ. Регистърът ще 
осигурява централизирана 
информация за номерата на 
банковите сметки, техните 

титуляри и 
у п ъ л н ом о -
щените да се 
разпореждат 
със сметките 
лица, както 
и за лицата, 
н а е м а т е л и 
на сейфове в 
банки и тех-
ните пълно-

мощници. Информация 
от регистъра ще могат да 
получават органите и ин-
ституциите, посочени в чл. 
56 а, ал. 3 от Закона за кре-
дитните институции, както 
и физически и юридически 
лица относно съдържащи-
те се за тях данни в регис-
търа. Предвижда се Регис-
търът на банковите сметки 
и сейфове да започне да 
функционира от 1 януари 
2017 г.                          /Б.Т./


