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План-график на прехода към устойчив и 
екологичен туризъм

По време на Дните на 
промишлеността на 
ЕС,Европейската ко-
мисия представи план-
графика на прехода към 
устойчива, екологична 
и цифрова туристическа 
екосистема. Това е пър-
вият план, създаден съв-
местно с участниците в 
туристическата верига, в 
който подробно се опис-
ват ключовите действия, 
цели и условия за пости-
гане на екологичния и 
цифровия преход и дъл-
госрочната устойчивост 
на сектора.
Проекта призовава ту-
ристическата общност 

да приложи мерки в два-
десет и седем области, 
включително: 
• инвестиране в целия ци-
къл, с цел намаляване на 
използването на енергия 
и вода, генерирането на 
отпадъци и замърсява-
нето, като същевремен-
но се отговори по-добре 
на нарастващото търсе-
не на устойчив туризъм;
• подобряване на практи-
ките за обмен на данни, 
за да се даде възможност 
за нови иновативни ту-
ристически услуги и да 
се подобри устойчивото 
управление на дестина-
циите;

• инвестиране в умения, 
за да се гарантира нали-
чието на квалифицирана 
работна сила и привлека-
телни кариери в туристи-
ческата екосистема.
При откриването на това 
знаково събитие, посвете-
но на туризма, комисарят 
по въпросите на вътреш-
ния пазар ТиериБретон 
заяви: „Изключително 
съм доволен, че днес 
можем да ви представим 
резултата от месеците на 
сътрудничество между 
всички заинтересовани 
страни. Като работихме 
заедно, представихме 
обща визия за туризма 

в ЕС и постигнахме съ-
гласие относно начините 
за осъществяването ѝ. 
Този план-график ще 
определи програмата за 
европейския туризъм за 
следващото десетиле-
тие. Днес бих искал да 
приканя всички заинте-
ресовани страни да се 
присъединят към проце-
са на съвместно изпъл-
нение“.
Активното включване 
на всички участници в 
сектора е от ключово 
значение за успеха на 
екологичния и цифров 
преход.
                                            БТ

З  А  П  О  В  Е Д
№ 115

гр. Балчик  08.02.2022г.

 На основаниие чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6 от 
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми 
обекти на територията на Община Балчик; чл. 24, ал. 3 от На-

редба за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Балчик, във връзка с празниците 
ПЪРВИ МАРТ и ОСМИ МАРТ
О П Р Е Д Е Л Я М :
I. Площи за търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 
14.02.2022г. до 14.03.2022г., както следва :
1. Пл.”Рибарски” - до автобусни спирки;
2. Център  - до автоспирка  пл.”21-ви септември”;
3. Пред мебелна къща “Круни”;
4. Пл.”Възраждане” - до автобусната спирка;
5. Кв.”Балик”-  общински пазар;
6. Кв.”Балик” - до автобусна спирка /пред сладкарница “Шоколино”/;
7. Кв. “Балик” - пред търговски комплекс “Форум”;
8. Кв. “Левски” - до автоспирка /”Акапулко”/.

II. Такса за ползване на местата в горепосочения период не се заплаща.
III. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров 
- зам. кмет на Община Балчик.

Настоящата заповед да се публикува в местния печат, в сайта на Об-
щина Балчик, да се сведе до знанието на РПУ-Балчик за сведение и на  
Общинско предприятие БКС за сведение и изпълнение .
 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

Капитанът на кораба „VERA SU“, получи условно 
наказание

Окръжният съд в Добрич 
одобри споразумение, склю-
чено между прокурор от 
Окръжна прокуратура, об-
виняемият Х.Е. и неговия 
защитник. 
С постигнатото споразу-
мение страните приемат за 
безспорно установено, че 
обвиняемият Х.Е., на 20 сеп-
тември 2021г., в акватория-
та на Черно море, в района 
между село Камен бряг, об-
ласт Добрич, и КК„Русалка“, 
като капитан на кораб 
„VERA SU“, плаващ под 
панамски флаг, допускайки 
корабът да плава с оператив-
но неработеща /невключена/ 
система за контрол на вах-
тения на мостика BNWAS 
и през тъмната част на де-
нонощието навигационната 
вахта на мостика да включва 
единствено вахтен помощ-
ник капитан, без включен 
наблюдател, е допуснал пла-
вателният съд да заседне и с 
това създал опасност за зна-
чително повреждане на чужд 
имот – посоченият кораб. 
 На обвиняемия е наложено-
то наказание „лишаване от 
свобода” за срок от 3 години, 
чието изпълнение се отлага 
за срок от 5 години. 
 Одобреното от Окръжния 
съд споразумение е оконча-
телно и има последиците на 
влязла в сила присъда.
 След произнасяне на край-
ния съдебен акт, съдът указа, 
че обвиняемият, който беше 
задържан под стража, следва 
да бъде освободен незабавно 
още в съдебната зала, освен 
ако не се задържа на друго 
основание.

Първа ученическа научно-изследователска конференция с 
международно участие 19.03.2022 г.; 9.30 ч. 

Тема: “Етносите в Южна Бесарабия: история, традиции, перспективи”

Конференцията е посветена на Деня на Освобождението на България от османско иго и се провежда с цел 
изучаване и популяризиране историята на българските, гагаузките и албански преселници в Молдова и 
Украйна; да се повиши интересът на учениците към родната им история и култура; да се пази родовата 
памет.
Организатори: Училището в село Криничное /Чушмелий/, Кметството на село Криничное /Чушмелий/ и 
Международният форум “Българско наследство” в Украйна

Място за провеждане: с. Криничное, ул. “Инзовска”, 113
Форма: онлайн, офлайн
Работни езици: украински, български , руски
Почетни гости: Елена Бачинска, професор, доктор на историческите науки в ОНУ “Мечников”, Одеса;  
Александр Пригарин, професор, доктор на историческите науки, Одеса; Александр Ганчев, доктор на 
историческите науки, Одеса; Ярослав Кичук, професор, ректор на ИДГУ, г. Измаил; Лилия Циганенко, 
професор, ИДГУ, г. Измаил;         Иван Думиника, доктор на историческите науки, Кишинев; Елена 
Рацеева, доцент, доктор, преподавател в Тараклийския университет “Григорий Цамблак” и в Кишиневския 
университет; проф. д-р Красимира Колева, преподавател в Мелитополския университет  “Богдан 
Хмелницки”, Украйна; проф. Ценка Кучева, България; д-р Татяна Караиванова-Таласимова, България.

Канят се за участие ученици от 9-11 клас от държавите Украйна, Молдова, Албания и България.
Всички участващи в конференцията ще получат Сертификати (Дипломи) за участие
Докладите и съобщенията ще бъдат публикувани на сайта на училището в с.Криничное, а най-добрите – в 
годишника на МФ „Българско наследство” Балчик, България
За участието в конференцията е необходимо:
1. До 20.03.2022 г. да се попълни заявката за участие и да се препрати по електронната поща: krinichnoe-
school@ukr.net
2. До 10.03.2022 г. да се препрати доклад, съобщение: krinichnoeschool@ukr.net; формат Microsoft Word, като 
се посочат данни:
   а) темата на доклад, съобщение,
   б) име, презиме на участника,
   в) клас,
   г) име, презиме на ръководителя,
   д) учебно заведение, населен пункт
Технически изисквания до текста на доклад, съобщение:
   а) обем --3-5 стр.
   б) формат -- Microsoft Word (. doc, docx)
   в) междуреден интервал -- 2,5
   г) величина на шрифт-- 14
   д) шрифт -- Times New Roman

Икономиката на ЕС,  с прогноза за възстановяване 
след зимния спад

Икономиката на ЕС ще от-
бележи ръст от 4,0 % през 
2022 г. и 2,8 % през 2023 г.,се 
предвиждав зимната иконо-
мическа прогноза от 2022 г. 
В еврозоната растежът също 
се очаква да бъде 4,0 % през 
2022 г., като през 2023 г. ще 
се забави до 2,7 %. През тре-
тото тримесечие на 2021 г. 
ЕС като цяло достигна рав-
нището на БВП отпреди пан-
демията и се очаква всички 
държави членки да преминат 
този етап до края на насто-
ящата година.Икономиче-
ският растеж продължава да 
е обусловен от пандемията, 
тъй като много държави от 
ЕС изпитват затруднения 
поради съчетанието от по-
вишен натиск върху здрав-

ните системи и недостиг на 
персонал поради заболява-
ния, предпазни карантини 
или задължения за полага-
не на грижи. Трудностите в 
логистичното осигуряване 
и доставките, включително 
недостигът на полупровод-
ници и някои метални изде-
лия, също ще продължат да 
тежат върху производството 
поне през първата половина 
на годината. 
Очаква се икономическата 
активност да се възстанови, 
поради нормализирането 
на условията на снабдяване 
и отслабването на инфла-
ционния натиск. След като 
достигна рекорден темп от 
4,6 % през четвъртото три-
месечие на миналата година, 

инфлацията в еврозоната се 
очаква да достигне върхова 
стойност от 4,8 % през пър-
вото тримесечие на 2022 г. и 
да остане над 3 % до третото 
тримесечие на годината. С 
отслабването на натиска от 
ограниченията на доставките 
и високите цени на енергия-
та се очаква инфлацията да 
спадне до 2,1 % през послед-
ното тримесечие на годината, 
преди да спадне под целта на 
Европейската централна бан-
ка от 2 % през 2023 г.
Като цяло се предвижда ин-
флацията в еврозоната да 
нарасне от 2,6 % през 2021 г. 
(2,9 % в ЕС) на 3,5 % (3,9 % 
в ЕС) през 2022 г., преди да 
спадне до 1,7 % (1,9 % от ЕС) 
през 2023 г.                           БТ


