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Вписват етно–кулинарен фестивал в лятната програ-
ма на Българево, закупуват щандове за презентации 

и изложения на открито в Каварна 
Пет нови проекта, стар-
тирали през месец април 
2021 г., популяризират 
и съхраняват морското, 
културното, материално и 
нематериално наследство 
на територията на МИГ 
„Шабла-Каварна-Бал-
чик“. Общата безвъзмезд-
на финансова подкрепа в 
размер на 236  900 лв. е 
осигурена от Програмата 
за морско дело и рибар-
ство 2014-2020 г. чрез 
Стратегията за Водено от 
общностите местно раз-
витие на местната ини-
циативна рибарска група. 
С финансовата подкрепа 
в размер на 42  531 лв., 
Народно читалище „На-
роден Будител 1940“, с. 
Българево ще съхрани 
местните традициите и 
обичаи, свързани с ри-
барството. По проекта 
„Село, обичаи и рибари“ 
ще се проведе етно-кули-
нарно фестивално съби-
тие „Черно море и село“, 
съчетаващо връзката 
между местните тради-
ции, рибарските обичаи 

по северното Черномо-
рие и автентичната кули-
нария. Събитието ще е 
ново за селото и ще стане 
част от вече традицион-
ните “Празник на пъпе-
ша“, „Хоро на мегдана“ 
и „Деца на мегдана“. Под 
формата на музейна сбир-
ка за местната рибарска 
общност и филм за мест-
ните рибари, с интересни 
рибарски истории и кадри 
от ежедневието им, ще 
бъде представено морско-
то културно и природно 
наследство. За успешното 
изпълнение на проект-
ните дейности ще бъде 
закупено необходимото 
оборудване и обзавежда-
не за читалищната биб-
лиотека, конферентната 
зала, музикалното студио 
и експозиционната площ 
на музейната сбирка. В 
рамките на проект „По-
пуляризиране на култур-
ното и морско наследство 
в община Каварна“ ще 
бъде разработено мобил-
но приложение, което да 
предоставя информация 

за забележителностите 
на рибарската област, 
свързани с туризма, кул-
турата и историята. Ще 
бъдат закупени четири 
броя щандове за изло-
жения и презентация, 
а за популяризиране на 
проекта и забележител-
ности в района ще бъдат 
изработени и разпрос-
транени рекламни мате-
риали. Общата стойност 
на одобрения общински 
проект е 45 500 лв. Про-
ектът „Популяризиране 
на наследството на Черно 
море“ се изпълнява от не-
правителствена органи-
зация от гр. Шабла. Пла-
нирано е изработването 
на каталог със з а б е л е 
ж и т е л н о с т и , пред-
видено е и общо 40 лица 
да преминат обучения 
по професия „Техник по 
промишлен риболов и ак-
вакултури“, за водолази 
с 1 и 2 звезди с издаване 
на Сертификати – IDA/ C 
M A S - G E R M A N Y, 
“Водач на кораб до 40БТ 
по Море“, „Воден спаси-

Публичен търг с тайно наддаване за
продажба на недвижими имоти 

в м. “Двете чешми”

На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  
ОбС - Балчик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. на  ОбС-Балчик,  
Решения №  449/22.12.2021 г., № 294/08.04.2021 г., № 293/08.04.2021 г., 
№ 417/28.10.2021 г. на Общински съвет Балчик  и във връзка със Запо-
вед  № 33/13.01.2022 г. на Кмета на Община Балчик.
 ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими 
имоти, частна общинска собственост, както следва:  
1. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 
02508.81.30 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете 
чешми”, община Балчик  с площ 808.00 м2, при начална цена за про-
веждане на търга 23 990.00 лева  /двадесет и три хиляди деветстотин и 
деветдесет лева./
2. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 
02508.81.33 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете 
чешми”, община Балчик  с площ 194.00 м2, при начална цена за провеж-
дане на търга 5 597.00 лева  /пет хиляди петстотин деветдесет и седем 
лева/.
3. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 
02508.81.32 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете 
чешми”, община Балчик  с площ 208.00 м2, при начална цена за провеж-
дане на търга 6 000.00 лева  /шест хиляди лева/.
4. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 
02508.81.36 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете 
чешми”, община Балчик  с площ 462.00 м2, при начална цена за про-
веждане на търга 13 717.00 лева  /тринадесет хиляди седемстотин и се-
демнадесет лева/
Търгът ще се проведе на 08.02.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Бал-
чик в сградата на пл. “21 септември”  № 6.
Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 24.01.2022 г. до   
04.02.2022 г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или 
по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 
04.02.2022 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се по-
дава в срок до 16.00 ч. на  04.02.2022 г. информационния център на 
Община Балчик.

За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й. Денева    

БЛАГОДАРНОСТ
Изказвам най-
искрените си 
благодарности 
към д-р Румя-
на Малчева и 
целия екип на 
Ковид отделе-
нието при Об-
щинска Болни-
ца, гр. Балчик, 
за вниманието 
и грижите към 
мен! 

Радка Илиева

тел на плувни басейни 
и водни паркове“ и „Во-
ден спасител на открити 
водни площи и море“. 
Отново на шабленско 
сдружение е проект, по 
който ще бъдат проведе-
ни обучителни семинари 
по ветроходство за начи-
наещи и за инструктори 
по ветроходство, фото-
изложба, осведомителна 
кампания. Чрез проект 
„Съхраняване на култу-
рата и традициите свър-
зани с рибарството в ре-
гиона“, Община Балчик 
пък ще приложи мерки 
за опазване на културни-
те ценности на района. 
В рамките на два дни 
ще се проведе форум на 
изкуствата и риболова, 
ще бъде показана и фо-
тоизложба „Риболов и 
традиции“. Планирана 
е и кръгла маса на тема: 
„Опазване на околната 
среда в рибарския сектор 
на територията на Общи-
на Балчик, Община Ка-
варна и Община Шабла“.   
                        Факел- КП

Нови покани за представяне 
на предложения в подкрепа на 

инфраструктура за цифрова свързаност
Европейската комисия обя-
ви първите покани за пред-
ставяне на предложения по 
цифровата част на Механи-
зма за свързване на Европа 
(МСЕ - Цифрови техноло-
гии). С планиран бюджет 
от 258 милиона евро, по-
каните имат за цел да по-
добрят инфраструктурите 
за цифрова свързаност, по-
специално гигабитовите и 
5G мрежите в целия Съюз и 
да допринесат за цифровата 
трансформация на Европа. 
Комисията ще съфинан-
сира действия, целящи да 
оборудват основните евро-
пейски транспортни марш-
рути и доставчиците на 
ключови услуги в местните 
общности с 5G свързаност, 
както и действия за внед-
ряване или надграждане на 

опорни мрежи, базирани на 
модерни технологии. По-
каните ще бъдат насочени 
също към инфраструкту-
ра, свързваща обединени 
облачни услуги, опорни 
инфраструктури за цифро-
ви глобални портали, като 
подводни кабели, както и 
подготвителни действия 
за създаване на оператив-
ни цифрови платформи за 
транспортни и енергийни 
инфраструктури в целия 
ЕС. Това е следва приема-
нето на първата работна 
програма за МСЕ - Цифро-
ви технологии   през декем-
ври 2021 г., която предвиж-
да повече от 1 милиард евро 
за финансиране за периода 
2021-2023 г.  
Поканите по МСЕ - Цифро-
ви технологии са отворени 

главно за юридически лица, 
включително съвместни 
предприятия, установени 
в държави-членки и отвъ-
дморски страни или тери-
тории. Заинтересованите 
кандидати могат да научат 
повече за процеса на кан-
дидатстване, оценяване и 
възлагане в „онлайн инфор-
мационен ден“, който ще се 
проведе на 19 януари.  
Второто поколение на 
направление „Цифро-
ви технологии“ на МСЕ 
(2021-2027г.) надгражда 
предишното, което подкре-
пи трансгранични цифрови 
инфраструктури и услуги, 
както и безплатен достъп 
до интернет за местните 
общности чрез инициатива-
та WiFi4EU от 2014-2020 г.  
Европа Директно Добрич

Държавна помощ: Европейската комисия 
одобрява българска схема в размер на 15,3 

млн. евро в подкрепа на туристическия сектор
Европейската комисия 
одобри българска схема 
в размер на 15,3 милиона 
евро (30 милиона лева) в 
подкрепа на предприяти-
ята, извършващи дейност 
в туристическия сектор, 
засегнати от пандемията 
от коронавирус. Мярката 
беше одобрена съгласно 
Временната рамка за дър-
жавна помощ.
Помощта по схемата 
ще бъде под формата 
на преки безвъзмездни 
средства. За да отгова-
ря на условията, дадено 
дружество трябва да е 
регистрирало разлика от 
най-малко 256 евро (500 
лева) между оборота си 
(без ДДС) за 2019 г. и 
оборота си (без ДДС) 

през 2020 г., в съчетание 
с държавната помощ, 
получена през 2020 г. и 
през 2021 г. Освен това 
дружеството трябва да е 
регистрирало оборот (без 
ДДС) по-висок от 256 
евро (500 лева) както през 
2018 г., така и през 2019 г. 
Целта на мярката е да се 
помогне на бенефициери-
те да посрещнат нужди-
те си от ликвидност и да 
продължат дейностите си 
по време на пандемията и 
след нея.
Комисията установи, че 
българската схема отгова-
ря на условията, посоче-
ни във Временната рамка. 
По-специално, помощта 
i) няма да надвишава 2,3 
милиона евро на бенефи-

цер; и ii) ще бъде предос-
тавена не по-късно от 30 
юни 2022 г. Комисията 
стигна до заключението, 
че мярката е необходима, 
подходяща и пропорцио-
нална за преодоляването 
на сериозни затруднения 
в икономиката на държа-
ва членка в съответствие 
с член 107, параграф 3, 
буква б) от ДФЕС и ус-
ловията, определени във 
Временната рамка. Въз 
основа на това Комисията 
одобри мярката съгласно 
правилата на ЕС за дър-
жавната помощ.
 Повече информация от-
носно Временната рамка 
и други действия, пред-
приети от Комисията за 
справяне с икономическо-

то въздействие на панде-
мията от коронавирус.
Неповерителната версия 
на решението ще бъде 
предоставена под № 
SA.100885 в регистъра на 
държавните помощи на 
уебсайта на Комисията за 
конкуренцията, след като 
евентуалните въпроси, 
свързани с поверител-
ността, бъдат решени.
Лица за контакти с меди-
ите:
Arianna PODESTA  (+32 
229 87024)
Giulia ASTUTI (+32 229 
55344)
Maria TSONI (+32 2 299 
05 26)

Европа Директно 
Добрич

Мария Габриел: 385 милиона евро в подкрепа на 
секторите на културата и творчеството през тази година

Българският еврокомисар 
Мария Габриел обяви ра-
ботната програма за 2022 
г. по „Творческа Европа“. 
През идните седмици 
предстои публикуването 
на поканите за предста-
вяне на проектни пред-
ложения. „Културата и 
творчеството имат силно 
социално и икономическо 
измерение. Те генерират 
около 4% от БВП на ЕС 
през 2019 г. и над 7 мили-
она работни места. Пан-
демията засегна сектора 
с 30% загуба на приходи. 
Факт е, че за две години 
упорит труд направихме 
така, че културните и 

творческите сектори за 
първи път да стоят толко-
ва високо в европейския 
дневен ред. Подпомагаме 
ги с най-силния годишен 
бюджет от 385 милиона 
евро, което е 100 милиона 
евро повече в сравнение 
с 2021г.“, заяви Мария 
Габриел.
Комисар Габриел обърна 
внимание на новостите 
по трите направления на 
„Творческа Европа“. На 
първо място, направле-
нието „Култура“ включ-
ва нови инициативи за 
секторите на музиката, 
културното наследство, 
сценичните изкуства и 

литературата. Предстои 
старта на схема за мо-
билност, предлагаща въз-
можности на артистите 
и творците да пътуват в 
чужбина за професионал-
но развитие, съвместни 
продукции или споделяне 
на опит и добри практи-
ки.
Второто направление 
„МЕДИА“ е насочено 
върху аудио-визуалната 
област. Въвеждат се ини-
циативи, като например 
подкрепа за разработ-
ването на иновативни 
видеоигри и проекти в 
областта на виртуалната 
реалност. С цел стиму-

лиране на иновациите ще 
бъде създаден Портал за 
медийния пазар за обеща-
ващи стартъпи.
Междусекторното на-
правление ще осигури 
подкрепа за създаване на 
лаборатории за творче-
ски иновации в изпълне-
ние на Новия европейски 
Баухаус за създаване на 
естетически и приобща-
ващи места за живеене. 
Ще бъде засилена и под-
крепата за новинарските 
медии чрез допълнител-
ни мерки за насърчаване 
на свободата на медиите.
„Очаквам секторите на 
културата и творчеството 
да се възползват макси-
мално от възможностите, 
които предоставяме. За 
подпомагане на творците 
в достъпа им към фи-
нансиране, през ноември 
стартирах платформата 
CulturEU. Това е онлайн 
ръководство за над 75 
финансови източници в 
областта на културата – 
от „Творческа Европа“ 


