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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 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

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

строителствoремонтпроектиране

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, 
с които студентите самофинансират образованието си. 

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

Представиха пред рибари 
възможностите за кандидатстване 
по европрограми и инвестиране в 

сектора на аквакултурите

 
             
Членове на Сдружение „Българско наследство“ Балчик, България, пред входа на Братската могила в с. Шуменци, 
Тутраканско, където са погребани хиляди войници и офицери от Първата световна война.                     Фото: БТ

Представяне на въз-
можности, свързани с 
опазване на морето и 
продуктивни инвести-
ции в секторите на аква-
културите, се проведе в 
Каварна. Срещата бе ор-
ганизирана от Областен 
информационен център 
/ОИЦ/ гр. Добрич. Същ-
ността на проект „Пази 
морето – бъди море“ на 
BG 14MFOP001-1.006- 
0003-C01, разкри пред 
присъстващите Нелко 
Йорданов, изпълнителен 

директор на Местна ини-
циативна рибарска група 
/МИРГ/ „ШаблаКаварна 
– Балчик“. Той уточни, 
че с помощта на Евро-
пейския съюз, чрез Евро-
пейския фонд за морско 
дело и рибарство и Про-
грама за морско дело и 
рибарство 2014 – 2020 г., 
проектът се реализира с 
финансова помощ, като 
се съфинансира и от ре-
публиканският бюджет 
на РБългария. Основна-
та цел на инициативата 

е запазване и превен-
ция на морското и био-
логично разнообразие, 
както и възстановяване 
на видове и територии /
водни площи, експло-
атирани от човека/. На-
чалото на проекта е от 
27 август 2020 г. и тряб-
ва да приключи на 27 
ноември 2020 г. уточни 
водещият конференция-
та Нелко Йорданов. Към 
това трябва да се доба-
ви още,че проектът се 
изпълнява с партньор-

ството на Института по 
рибни ресурси - Варна и 
МИРГ „Шабла-Каварна-
Балчик“. До представя-
нето му са изследвани и 
идентифицирани инва-
зивни чужди видове във 
водите на Черно море, 
разпространението им, 
условията, в които се 
развиват, както и нане-
сените от тях щети върху 
традиционните и позна-
ти местни видове и на-
чин за превенция.
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