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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

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

IN MEMORIAM

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
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.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

 „ВБЕ КОНТЕЙНЕРС” 
ЕООД, гр. Балчик закупи 
и въведе в експлоатация 
ново високотехнологич-
но оборудване - пресо-
въчна машина (абкант) 
с цифрово програмно 
управление със средства 
от европейски проект. 
Машината се състои от 
две устройства, които  
работят в тандем и дава 
възможност за пресова-
не и огъване на метали с 
дължина от 3 до 7 метра. 
Детайлите се използват 
за конструкции при про-
изводство на контейнери 
с различно приложение - 
жилищни, включително 
за пострадали при бед-
ствия и катастрофи, до-
мове за социално слаби, 
бежански лагери, бунга-
ла, мобилни офиси, пре-
местваеми обекти за от-
дих и почивка, санитарни 
контейнери и други. 
В района на Североиз-
точна България до мо-
мента няма преса с по-
добен капацитет и такива 
високотехнологични въз-
можности. Капацитет й 
ще може да се използва и 
от други производствени 
предприятия в региона, 

като се предлага услугата 
– огъване на метални час-
ти и детайли на ишлеме.
Финансирането е оси-
гурено по проект 
BG16RFOP002-2.039-
0002-C01 „Повишаване 
на конкурентоспосо-
бността на „ВБЕ КОН-
ТЕЙНЕРС” ЕООД”, фи-
нансиран от Оперативна 
програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 
2014-2020, съфинанси-
рана от Европейския 
съюз чрез Европейския 
фонд за регионално 
развитие, по процеду-
ра BG16RFOP002-2.039 
МИГ Балчик–Генерал 
Тошево–19.2-2.1 „Достъп 
до финансиране в под-
крепа на предприемаче-
ството“.
Главната цел на про-
екта е: Насърчаване на 
предприемаче ството, 
повишаване на конку-
рентоспособността и 
производствения капа-
цитет, модернизация и 
затваряне на производ-
ствения цикъл на пред-
приятието.
По проекта дружеството 
създаде три нови работни 
места, назначи и обучи 

работниците за работа с 
машината. Проектът до-
принесе за повишаване 
качеството на продукция-
та, намаляване на техно-
логичния брак и подобря-
ване на производствения 
процес. 
Изпълнението му е в 
съответствие с целите 
на подхода ВОМР 2014-
2020 - създаване на зае-
тост в малките населе-
ни места, подобряване 
качеството на живот и 
доходите на местното на-
селение и постигане на 
заложените в стратегията 
за местно развитие цели 
за устойчива пазарна 

конкурентоспособност 
на МСП на териториите 
на МИГ- Балчик-Генерал 
Тошево. 
Обща стойност на проек-
та: 226773.19 лева
В това число: 173481.49 
лева европейско финан-
сиране, 30614.38 лева на-
ционално съфинансиране 
и 22677,32 лева собствен 
финансов принос на дру-
жеството. 
 Продължителност на 
проекта: 18 месеца

За дейността на фир-
мата ВБЕ „Контей-
нерс“ ЕООД Балчик, че-
тете на стр.2

Иван Жечев участва в церемонията по откриване Паметника 
на Г.С.Раковски в Тулча през 2019 г. заедно с членове на Сдружение 
„Българско наследство“ Балчик, България. Фото: Хаджи Георги 
ЙОВЧЕВ
Спомени за Иван Жечев четете на стр.3 

Нови работни места в Балчик и иновативно 
оборудване за изграждане на контейнери с 

различно предназначение по европейски проект


