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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

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

инвестира близо
 2 милиарда евро 

Европейската коми-
сия прие три работни 
програми за програма-
та „Цифрова Европа“, 
в които се очертават 
целите и конкретните 
тематични области, 
които ще получат фи-
нансиране в размер на 
общо 1,98 милиарда 
евро. Този първи набор 
от работни програми 
включва стратегиче-
ски инвестиции, които 
ще бъдат от основно 
значение за постига-
нето на целите на Ко-
мисията за осъщест-
вяване на цифровото 
десетилетие на Европа. 
Програмата „Цифрова 
Европа“ има за цел да 
укрепи технологичния 
суверенитет на Европа 
и да предложи на паза-
ра цифрови решения в 
полза на гражданите, 
публичните админи-
страции и предприя-
тията.

Основната работна 
програма на стойност 

1,38 милиарда евро 
ще бъде насочена към 
инвестиции в областта 
на изкуствения инте-
лект (ИИ), компютър-
ните услуги „в облак“ 
и пространствата на 
данни, квантовата ко-
муникационна инфра-
структура, задълбоче-
ните цифрови умения 
и широкото използване 
на цифровите техно-
логии в икономиката 
и обществото до края 
на 2022 г.

Наред с тази основ-
на работна програма 
Комисията публикува 
две специални работни 
програми: първата е 
съсредоточена върху 
финансирането в об-
ластта на киберсигур-
ността с бюджет от 
269 милиона евро до 
края на 2022 г.; втора-
та – върху създаването 
и функционирането на 
мрежата от европейски 
цифрови иновационни 
центрове с бюджет от 

329 милиона евро до 
края на  2023 г.

Първите покани за 
представяне на пред-
ложения за програмата 
„Цифрова Европа“ ще 
бъдат публикувани до 
края на ноември, а през 
2022 г. ще бъдат публи-
кувани още покани.

Повече информация 
ще намерите в доку-
мента тук.

Лица за контакти с 
медиите:

Johannes BAHRKE 
(+32 2 295 86 15)

M a r i e t t a 
GRAMMENOU (+32 2 
298 35 83)

Европейската ко-
мисия е отговорна за 
защитата на личните 
данни. Всички лични 
данни се обработват 
съгласно Регламент 
(ЕС) 2018/1725.

 Честит празник на НЧ “Велко Ангелов 1941” с. Дропла, общ.Балчик, с читалищен 
секретар Стефка Димитрова, председател на читалищното настоятелство 
Николайчо Маринов и кмет Денчо Попов. 

Сн.архив: Мария Добрева /Фондация “Вигория”/ 

80-годишен юбилей на 
НЧ “Велко Ангелов 1941” с. Дропла, общ. Балчик

20-годишен юбилей на хор “Текенски напеви” 
с. Оброчище, общ. Балчик

   Уважаеми читалищни 
дейци,
   Приемете най-искрени-
те ни поздрави по повод 
Вашия 20-годишен юби-
лей .
  Вие, самодейците, с мно-
го енергия и всеотдай-
ност, с желание за твор-
чески висоти, работите 
неуморно за съхранение 
и разпространението на 
родната ни самобитност 
и култура, като пренасяте 
от поколение на поколе-

ние фолклорното богат-
ство на България.
  Сърдечно Ви пожела-
ваме здраве, творческо 
вдъхновение и удоволст-
вие от работата Ви!
Честит празник!
С уважение:
Доротея Б.Петкова
Председател на НЧ „Про-
света-1901”с. Оброчище;
Иванка Върбанова
Читалищен секретар;
Стоил Николов
Кмет на с.Оброчище

Поздравителен адрес до хор „Текенски напеви” при НЧ „Просвета-1901” с. Оброчище

Посетете Оптика „Ювелир” 
в град Балчик, кв. „Левски” 

(до магазин „SHEF”)
където ще намерите богато разнообразие 
на диоптрични 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.
Телефон: 0878568257


