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Шабла привлича млади хора към рибарство и 
спортове с нов Морски клуб

В рибарско селище „Ка-
рия“ – Шабла е изграден 
нов  Морски клуб. Дома-
кините го откриха на 6 
декември от 11 ч. с праз-
ничен водосвет, отслужен 
от отец Павел. 
Проект „Изграждане на 
Морски клуб в рибарско 
селище Кария, община 
Шабла“  е одобрен с  До-
говор МДТИП-01-6 от 
11.03.2020 г. и се осъ-
ществява по Стратегия за 
ВОМР на МИРГ Шабла-
Каварна-Балчик, финан-
сирана от  Програма за 
морско дело и рибарство 
2014-2020 г. с финансо-
вата подкрепа на ЕС чрез 
Европейския фонд за мор-
ско дело и рибарство и 

Националния бюджет на 
Република България. 
Основната цел на проекта 
е „да се насърчи социал-
ното благополучие, нама-
ляването на бедността и 
икономическото развитие 
в територията на МИРГ 
Ш а бл а - Ка ва р н а - Б а л -
чик, чрез инвестиции в 
подобряване средата на 
живот“. Той е в съответ-
ствие и със следната спе-
цифична цел в ВОМР, а 
именно „насърчаване на 
социалното благополучие 
и културното наследство 
в районите за рибарство 
и аквакултури, включи-
телно рибарството, ак-
вакултурите и морското 
културно наследство“. 

Новоизградената и обо-
рудвана двуетажна сграда 
ще предоставя условия за 
провеждане на обучения, 
срещи, информационни 
събития и други меро-
приятия, пряко свързани с 
морските спортове, целя-
щи като резултат привли-
чане на млади хора към 
рибарството. Инвестиция-
та е насочена също и към 
рибарите – за подобряване 
на условията за живот в 
рибарската общност, как-
то и за популяризиране и 
съхранение на морското 
дело и рибарство, специ-
фично за региона. Проек-
тът е на обща стойност в 
размер на 310 772,31 лв. 
без ДДС.

Последната сесия на 
Общински съвет Балчик 
за 2021 г. ще бъде на 22 
декември 2021 г. от 9.00 
ч. в КИЦ “Мелницата”

П О К А Н А
От 1 ноември стартира Абонаментна кампания за вестник 
„Балчишки телеграф“, първият национален седмичник, 
създаден в Балчик и единствено оцелял след 1989 г.според 
статистиката  на НБКМ. 
ISSN  2367-9263
Кат.№ 2628 в Каталога на „Български пощи” ЕАД. 
На страниците ще намерите документални материали 
с национална историческа стойност, публикации на 
съвременни автори, краеведи, дейци на изкуството, актуална 
журналистическа информация.
Разпространението чрез абонамент гарантира качествено 
обслужване, навременна и точна доставка, спестява времето за 
покупка, ограничава контактите в условията на коронавирус и 
улеснява пътя към предпочитаното издание. 
За 2022 година, Вие имате възможност да изберете един от три 
предложени за Вас начина: 
- директно към редакцията с договаряне на  тел. +359 899 655 
249 за онлайн абонамент или за доставка на книжен носител
- във всяка пощенска станция в България, 
- посредством банков превод в ОББ Балчик 
IBAN BG 65 UBBS 8888 1000 573627  „Масони – МК” ЕООД 
Балчик,
 пл.”21 септември” № 5 МОЛ Маруся Костова  ЕИК 201927699 
Цените по каталог, са както следва: 
- цена за месечен абонамент –    3.00 лв.
- цена за годишен абонамент – 36.00 лв.
- цена за онлайн абонамент –    30.00 лв
Кампанията ще продължи до 20 декември 2021 г.
В случай, че ще направите абонамент чрез пощенска станция, 
срокът е до 15.12.2021 г. 
Абонамент за сп.”Форум”, първото списание на град Балчик, с 
резюмета на публикуваните в него статии на руски и английски 
език, може да направите по посочените начини, като заплатите 
за брой по 15 лв. 
ISSN 2367-9271
Кат.№ 2629 в Каталога на „Български пощи” ЕАД
Каним ви да изберете най-удобната за Вас форма за абонамент 
и да осигурите с кондиция необходимата си потребност от 
информация. 
Допълнителни въпроси  за условията и начина за абонамент 
може да отправите на телефон  +359 899 655 249.

С уважение,
Маруся Костова
Главен редактор на вестник 
„Балчишки телеграф“и сп.”Форум”


