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В очакване на отбора -съперник на “Черноморец” Балчик, който така 
и не дойде - пише фенка на отбора и фотографира предстартовата 
тренировка.

Европейската програ-
ма „Черноморски басейн 
2014 - 2020“, по която 
могат да бъдат подавани 
проекти от 10 държави, 
сред които и България, 
предстои да стартира до 
края на годината. За цел-
та са отделени над 56 
млн. евро, които ще бъ-
дат разпределени между 
партньорски проекти от 
най-малко три държави. 
Проектите целят да на-
сърчават бизнеса, тури-
зма, търговията и опазва-
нето на околната среда в 
района на Черно море, а 
възможните кандидати са 
местни власти и неправи-
телствени организации.

Първи проекти 
До края на годината ще 
започне първият прием на 
проекти по европейската 

програма „Черноморски 
басейн 2014 - 2020“, съоб-
щи в Бургас министърът 
на регионалното развитие 
Лиляна Павлова, която 
участва във форум на ви-
соко равнище за развитие 
на Черноморския регион. 
„Програмата е с бюджет 
над 56 млн. евро, като 
със съвместни проекти 
на най-малко три държа-
ви в партньорство съм 
убедена, че ще можем да 
постигнем много в посо-
ка мерки за околна среда 
и съвместни инициативи 
в областта на туризма, 
икономиката, както и във 
всички сектори и теми, 
които програмата може 
да подкрепи“, каза още тя, 
цитирана от пресцентъра 
си. Освен през настояща-
та година втори прием на 

Европрограмата 
“Черноморски басейн” тръгва 

до края на годината

проекти ще бъде отворен 
и през 2018 г. според пра-
вилата на програмата.
Какво се финансира

Одобрената от ЕК през 
миналата година програ-
ма „Черноморски басейн“ 
ще финансира съвместни 
инициативи за насърчава-
не на бизнеса и предпри-
емачеството в няколко 
различни области. Така 
например едната цел е 
насърчаване на туризма, 
като например са допус-
тими проекти за пускане 
на пазара на съвместни 
туристически продукти 
от няколко държави в ре-
гиона. Ще се насърчават 
още черноморски проекти 
за подкрепа на търговия-
та, селското стопанство и 
екологията според прио-
ритетите на програмата.

Възможните кандидати от 
страната са местни власти 
и неправителствени орга-
низации от Североизточна 
и Югоизточна България, а 
партньорите могат да бъ-
дат от Румъния, Русия, 
Украйна, Турция, Грузия, 
Молдова, Азербайджан, 
Армения и Гърция. Про-
грамата се финансира 
от Европейския фонд за 
регионално развитие, ев-
ропейските инструменти 
за съседство и за пред-
присъединителна помощ, 
както и национално съфи-
нансиране от държавите. 
Според правилата за бъл-
гарските участници в про-
екти е осигурено нацио-
нално съфинансиране от 
8% от държавния бюджет.

Юлия ЛАЗАРОВА

Една от целите на програмата е насърчаване на туризма чрез съвместни туристически продукти от Една от целите на програмата е насърчаване на туризма чрез съвместни туристически продукти от 
няколко държави в регионаняколко държави в региона

Гонзо тества дуо от 
Черноморец (Балчик)

Двама футболисти на 
Черноморец (Балчик) ще 
бъдат тествани от Черно 
море през зимната подго-
товка, научи varnautre.bg. 
Това са Николай Иванов и 
Петко Цанков.
Двамата са кадри на “мо-
ряците” и са родени през 
1995 година. Петко Цан-

ков е играл още за тимове-
те на Калиакра (Каварна) 
във “В” и в Добруджа в 
“Б” група. С представяне-
то си през годината два-
мата демонстрират значи-
телно израстване в тима от 
Балчик и затова треньорът 
на „Черно море” иска да ги 
види по време на подго-

товката.
Дуото ще мине едносе-
дмични проби при “мо-
ряците” през януари и ще 
бъде тествано поне в една 
контрола. Едва тогава Гон-
зо ще прецени дали иска 
Петков и Иванов в съста-
ва си за пролетния дял от 
шампионата в Първа лига.

Спартак Варна не се яви за мача 
с “Черноморец” Балчик

Отборът на ФК Спартак 
не се яви за мача с Чер-
номорец в Балчик от 18-
ия кръг на Североизточна 
Трета лига. Официалната 
причина за това е, че вар-
ненци имат само седем иг-
рачи, а останалите са кон-
тузени и болни, съобщава 
varnautre.bg.
“Никой не ни е уведомил 
от ЗС на БФС Варна, че 

съперникът няма да дой-
де. Ние платихме на съди-
ите от Добрич и делегата 
от Силистра. В 14,15 часа 
реферът ще отиде на цен-
търа и ще надуе свирката, 
с което символична дава 
край на мача, а после ще 
запише в протокола слу-
жебна победа с 3:0 за нас”, 
заяви наставникът на бал-
чиклии Георги Иванов-Ге-

ша.
Той уточни, че преди мал-
ко неговите футболисти 
се снимали за календар, 
а след това получили по-
следните си заплати и пре-
мии за годината. Лидерът 
в Трета лига – Североиз-
точна група излезе във ва-
канция до около 20 януари 
2017 година.
                   DobrichUtre.bg

Снимка:  varnautre.bgСнимка:  varnautre.bg
ГАЛЕРИЯ „АРТ МАРКОНИ“

 
ПОЗДРАВЯВА ВСИЧКИ СВОИ ПРИЯТЕЛИ И ПОЗДРАВЯВА ВСИЧКИ СВОИ ПРИЯТЕЛИ И 

ПОЧИТАТЕЛИ  С НАСТЪПВАЩИТЕ КОЛЕДНИ И ПОЧИТАТЕЛИ  С НАСТЪПВАЩИТЕ КОЛЕДНИ И 
НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИНОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

със сборна изложба живопис и пластикасъс сборна изложба живопис и пластика
02.12.2016  -  15.02. 201702.12.2016  -  15.02. 2017

УСЕЩАНЕ ЗА ПРАЗНИКУСЕЩАНЕ ЗА ПРАЗНИК
С участието на:
Ангел Атанасов/ Ачо, Антон Антонов, Васил 
Петров, Васил Карадимов, Валентин Балев, Ди-
митър Манолов, Димитър Михайлов, Димитър 
Кавръков,  Евстати Маринов,  Ивайло Евстатиев, 
Камен Кисимов, Киро Янев, Клементина Манче-
ва, Любен Пашкулски, Маргарита Войнова, Огнян 
Георгиев, , Петър Андреев, Петя Димова, Ренета 
Павлова, Румен Михайлов, Светлин Ненов, Сей-
фетин Шекеров, Стефан Хаджи-Николов и Татяна 
Полихронова
18.30 часа   02.12/петък/   2016 г.
Някак много бързо се изтърколи тази година като 
че ли. А това усещане се появява само, когато съби-
тията те въвличат от една към друга вълна. По-ва-
жно е, че изпращам отново една задъхана, наситена 
с емоции и събития година. И за да не се самосъжа-
лявам колко не си спазих обещанията, да се щадя 
и да намаля темпото, връщам календара назад и се 
потапям във всяка едно от проявите. Усещането за 
удовлетворение е доминиращо. Знам, че всеки един 
от авторите, споделил своите творчески пориви, 
го е правил не само за да изяви своето его, а със 
съзнанието за мисията, която има. Защото в този 
динамичен, но все по бездуховен свят, да съхра-
ниш човешката си чувствителност, да я изразиш в 
цвят, стих, музика, да се пребориш за нейния живот 
през изложба, книга, концерт...това е битка. В нея 
успяват и оцеляват само истинските стойности. И 
аз съм щастлива, че галерия „Арт Маркони“ про-
дължава да бъде онова уютно естетическо убежище 
в старата и красива част на Варна, което приютя-
ва творците и техните почитатели. До нови срещи! 
Благодаря, че бяхме заедно!
                                        Ваня Маркова/ Арт Маркони 

Предколедни инциденти
Кражба на автомобил с испанска регистрация

На 7 декември, около 19:10 часа е получено съобщение за 
извършено ПЗО в град Балчик. Установено е, че за времето 
от 16:00 часа до 19:05 часа неизвестен извършител противо-
законно е отнел лек автомобил „Фолксваген” с испанска ре-
гистрация, паркиран по ул. „Иван Вазов” в морския град. По 
случая е образувано досъдебно производство.

Пожар  в Балчик
На 6 декември, около 08:55 часа е получено съобщение за 
пожар в частен имот на територията на град Балчик. Изпрате-
ните екипи на РС ПБЗЬН Балчик успяват да потушат огъня в 
10:45 часа. Вследствие на пожара са унищожени 4 броя бяла 
и черна техника, домашно имущество, опушени 100 м2 сте-
ни. Причината за възникването на инцидента е неправилно 
ползване на отоплителен уред газова печка. Няма пострада-
ли.

Окръжният съд в Добрич одобри споразумение за условна 
присъда за притежание на фалшиви платежни инструменти
Окръжният съд в Добрич одобри споразумение за условна присъда 
от 1 година и 6 месеца „лишаване от свобода“, отложена с три го-
дини изпитателен срок спрямо Валентин Т., признал вината си за 
притежание на фалшиви платежни инструменти. Съдът одобри като 
законосъобразно споразумението, постигнато между обвиняемия и 
прокуратурата. 32-годишният добричлия се призна за виновен, за-
това че  на 12 март 2015 г. в дома си в Добрич  е държал в големи 
количества подправени платежни инструменти, както и предмети, 
за които е знаел, че са предназначени за подправката им.  На посо-
чената дата при обиск в жилището му били открити 31 пластики /
магнитни карти/ с данни за банкови дебитни и кредитни карти, че-
тец-записвачка на магнитни карти,  пластмасова отливка с разме-
ри 13x18 мм с процеп, модифицирано копие на входно отверстие 
„уста“ на четящо устройство на банкомат за магнитни карти, два 
преобразователя за сериен пренос на данни. Намерен бил и лаптоп, 
оборудван с компютърна програма за сваляне на данни от скими-
ращи устройства и софтуер за четене и запис на магнитни карти. 
Подсъдимият е съхранявал и информация за съдържанието на пла-
тежните инструменти - данни за банкови карти и ПИН кодове. Със 
своя съдебен акт съдът постанови магнитните карти и вещите, които 
са били предназначени и са послужили за извършване на умишле-
ното престъпление, да се отнемат в полза на държавата. Съдебният 
акт на Окръжен съд Добрич е окончателен и влиза в сила веднага. 


