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Той е осъществен по
идея на Емил Тодоров
Зелето,  доскорошен
най-изтъкнат футболист
от „Черноморец” Бал-
чик, от най-хубавите му
мачове в „Б” групата на
родния  футбол. Това е
турнир,проведен на иг-
рището в „Албена”, ор-
ганизиран от съвместно
от Община Балчик, „Ал-
бена” АД и семеен хо-

“Áàë÷èê êúï” å ïúðâè ôóòáîëåí
òóðíèð â çèìåí Áàë÷èê

тел „Юпитер”, с цел по-
пуляризиране на нашия
град като футболна дес-
тинация. Проведе се ус-
пешно от 4 до 14 февру-
ари 2015 г.

Взеха участие 4 отбо-
ра: „Динамо-Авто”  Ти-
распол, „Локомотив”
Мездра, „Черноморец”-
Балчик и „Ботев” -  Нови
Пазар.

Освен купи, се връчи-

ха и плакети за най-до-
бър нападател /Генади
Орбу/, най-добър защи-
тник /Виктор Мудрак/,
най-добър полу-защит-
ник /Николай Цветков
Демона/ и най-добър
вратар /Мирослав Мар-
ков/. Имаше и специал-
на награда за най-прос-
периращ млад футбо-
лист. Тя отиде в „Локо-
мотив”- Мездра  при

Ивайло Бояджиев.За
най-добър футболист
на турнира бе обявен
Николай Цветков  Де-
мона.

Класирането е след-
ното: 1. „Динамо-Авто”
Тираспол; 2. „ Локомо-
тив”  Мездра; 3.”Черно-
морец” -  Балчик;

Купата : fair-play оти-
де в „Ботев”- Нови Па-
зар.                            /БТ/

Ето част от статията в „Конкурент БГ”, отзив за турнира „Балчик къп”

Емил Тодоров – Зелето, гл.организатор на Iтурнир „Бълчик къп”- 2015 г. награждава треньора на
ФК „Черноморец” Балчик – Георги Иванов – Геша, с купа за третото място в класирането.

Фото: Марияна ВЪРБАНОВА

Държавната приема-
телна комисия, назначе-
на със заповед на заме-
стник-началника на
ДНСК, подписа акт 16 за
регионалното депо за
отпадъци в с. Стожер и
довеждащата инфраст-
руктура, която включва
МКРУ 20 kV, външна ка-
белна линия 20 kV, бари-
ера на път за достъп с
видеонаблюдение и до-
веждащ път.

В състава на комиси-
ята са били включени
представители на възло-
жителите – общините
град Добрич и Добрич-
ка, на проектанта, стро-
ителите и фирмите, уп-
ражняващи строителен
надзор, както и предста-
вители на специализи-
рани контролни органи
– РИОСВ – Варна, РЗИ
– Добрич, Басейновите
дирекции със седалища
във Варна и Плевен,

Ïîäïèñàí å Àêò 16 çà
ðåãèîíàëíîòî äåïî â ñ. Ñòîæåð

Енерго Про, Областно
пътно управление, В и
К, Пътна полиция и др.

Днес комисията  е на-
правила оглед на строе-
жите и е прегледала пре-
дставените документи.
Въз основа на това и по-
дписаните становища
на членовете на комиси-
ята е съставен Протокол
образец 16, който е пре-
дпоставка за издаване
на разрешение за полз-
ване на регионалното
депо при с. Стожер и до-
веждащата до него ин-
фраструктура. Строи-
телството на тези обек-
ти е част от дейностите,
изпълнявани по проект
„Изграждане на регио-
нална система за упра-
вление на отпадъците в
регион Добрич”, фи-
нансиран по Оператив-
на програма „Околна
среда 2007-2013г.” Бене-
фициент по проекта е

Община град Добрич в
партньорство с общи-
ните Добричка, Тервел,
Каварна, Балчик, Шаб-
ла,  Генерал Тошево,
Крушари, Никола Коз-
лево и Сдружение  „Ре-
гионално управление
на отпадъците –Доб-
рич”. Общата стойност
на проекта  е 38 877
375,67 лв. Сумата на без-
възмездната финансова
помощ възлиза на 36
933 506,89 лв., от които
85% в размер на 31 393
480,85 лв. от Европейс-
кия фонд за регионално
развитие и 5 540 026,04
лв. национално съфи-
нансиране от Държав-
ния бюджет на Републи-
ка България. Собствено-
то участие на деветте
общини партньори по
проекта, които ще полз-
ват бъдещото регионал-
но депо е 1 943 868,78лв.

Станислава КРЪСТЕВА

През м.МАРТ  БИГ БЕН Балчик стартира КУРСОВЕ по:
· АНГЛИЙСКИ и НЕМСКИ език за начинаещи (ниво А1)

· АНГЛИЙСКИ език ниво А2
· Курс „Компютърни презентации и публикации. Делов и,
презентационни и комуникационни умения“
· КОРПОРАТИВНИ курсове и обучения по АЗ МОГА ПОВЕЧЕ
· Провежда курсове по: обща компютърна грамотност,
френски, испански, руски, български за чужденци и др.

За записване: тел. 057972017, 0878403036,
ул. Иван Вазов 6

Местната инициатив-
на рибарска група
(МИРГ) „Шабла – Ка-
варна – Балчик“ работи
по създаването на ин-
формационен център за
популяризиране на ту-
ризма, природното, кул-
турното и историческо
наследство.

Това е един от проек-
тите, които получиха
авансово  общо близо

Èíôîðìàöèîíåí öåíòúð ñå èçãðàæäà ñ
ôèíàíñèðàíå îò ïðîãðàìà “Ðèáàðñòâî”

800 хиляди лева са  изп-
латени авансово в ри-
барския сектор, съоб-
щиха от държавен фонд
„Земеделие“.

С друг проект ще се
модернизира рибопре-
работвателно предпри-
ятие във Варна. Проек-
тът ще бъде осъществен
на три етапа, като обща-
та инвестиция по дого-
вор е в размер на 1 108

175,19 лв.. Стойността на
одобрената субсидия по
него е 664 905,11 лв, а
авансовото плащане е в
размер на 332 452,56 лв.
Безвъзмездната финан-
сова помощ по проекта
е 60% от одобрената су-
бсидия. От тях 75% се
осигуряват от Европей-
ския фонд за рибарство,
а останалите 25% са от
държавния бюджет.

 Проектът на МИРГ
„Шабла-Каварна-Бал-
чик” е един от четирите
по мярка 4.1 „Развитие
на рибарските облас-
ти”, по които е направе-
но авансово плащане на
обща стойност 460 хил.
лв. Друг от проектите
включва провеждане на
сертифициращи курсо-
ве за обучение на водо-
ëàçè ëþ áèòåëè.      БТ

Ôèëèàë íà Òåõíè÷åñêèÿ óíèâåðñèòåò âúâ Âàðíà ùå
îáó÷àâà ñòóäåíòè ïî àãðàðíî èíæåíåðñòâî

Филиал на Техничес-
кия университет във
Варна, за който има
предложение да бъде
открит в Добрич, ще
обучава студенти по
специалностите "Аграр-
но инженерство" и "Зе-
меделска техника и тех-
нологии". Общинският

съвет на предстоящото
си заседание трябва да
даде съгласие за откри-
ване на структурата на
висшето училище.

Във филиала ще се
обучават студенти по
всички образователно-
квалификационни сте-
пени в професионални-

те направления, за кои-
то университетът има
акредитация, посочва
кметът на Добрич Дете-
лина Николова в докла-
да до общинския съвет.
За двете специалности,
с които ще започне при-
емът в новия филиал, ве-
че се подготвя учебна

документация. Техни-
ческият университет ве-
че има структура в До-
брич - Добруджански
технологичен колеж, в
който курсът на обуче-
ние е тригодишен за об-
разователно-квалифи-
кационната степен "про-
фесионален бакалавър".

Магазин “Фея” /срещу полицията/
предлага мартеници и изработка по поръчка




