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Любовта към четенето, 
умение за цял живот

заяви българският евро-
комисар Мария Габриел 
по време на кампанията 
„Походът на книгата“, 
организиран от Асоциа-
ция  „Българска книга“ с 
подкрепата на Столична 
община. 
Пред деца от 166-та Со-
фийска детска градина 
„Веселушка“, тя прочете 
откъс от любимата си кни-
га „Малкият принц“: „Ако 
обичаш  едно цвете, което 
съществува само в един 
екземпляр сред милиони 
и милиони звезди, това ти 
стига, за да си щастлив, 
когато гледаш звездите. 
Мислиш си: “Моето цве-
те е там някъде”. Подбора 
на текста е направен за да 
изтъкне доказателството, 
че лоялността и верност-
та на Малкия принц към 
розатаса много важни и 
без тези качества човек не 
би могъл да направи нещо 

добро и красиво. Всеки, 
независимо дали е дете 
или възрастен, може да 
бъде единствен и непов-
торим, когато е обичан ие 
намерил приятели. 
„Малкият принц“ е кни-
га, която никога няма да 
спре да вълнува малки и 
големи. С всяко следващо 
прочитане тя ни разкри-
ва нещо ново. Не всичко, 
което е достъпно за въз-
растните, веднага ще бъде 
разкрито на децата. Но 
книгата привлича с прос-
тотата на представяне, 
подходяща за дете, с она-
зи атмосфера на духов-
ност и топлота, присъща 
на приказката.“, отбеляза 
Мария Габриел. 
Книгатасъдържа много 
житейски уроци за деца 
и възрастни. Читателите 
обогатяват познанията си 
заедно с малкото момче, 
което пътува из планети-

те, опознава техните оби-
татели и изучава света. В 
3D изданието героитеса 
представени по интерак-
тивен начин. 
Според комисар Габриел 
е много важно да насър-
чаваме четенето от най 
ранна възрастс личен 
пример,със създаване на 
подходяща среда – в се-
мейството, в детските гра-
дини, в училище. Детето 
придобива знания за дру-
ги страни, за природата, 
технологиите, историята 
и всичко, което го инте-
ресува. Това е умение на 
което го учим и чрез което 
се учи през целия живот. 
„Книгата е нещото, с кое-
то всеки човек израства. 
Тя е ключ към познание-
то, себепознаването, ключ 
едновременно и към ре-
алния, и към измисления 
свят. Моето послание днес 
е да насърчаваме любовта 

към четенето. Днес, в ера-
та на новите технологии, 
традиционните и елек-
тронните книги могат да 
живеят заедно, отваряйки 
ни повече възможности 
за четене. Наша задача е 
да запазим четенето като 
ценност, да насърчаваме у 
децата стремеж да разви-
ят любовта към четенето“,  
коментира още Мария 
Габриел.  
Кампанията има за цел 
да убеди децата, че кни-
гата е приятел, който ще 
ги съпътства до края на 
живота, да събуди лю-
бопитството им и да ги 
стимулира към четенето. 
„Походът на книгите“ 
продължава до 23-ти ап-
рил, когато отбелязваме  
Международния ден на 
книгата. Дигитална плат-
форма позволява включ-
ването на деца от цялата 
страна и от чужбина. 

Клуб“Св. Марина“, гр. Балчик, организира 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР

 на 22.04. 2022 г. /Разпети петък/ от 10,30 до 12,30 ч. 
на Общински пазар в к-с „Балик“ /до Аптека „Балик”/. 

Базарът ще съдържа: Великденска украса, сувенири, картич-
ки и кулинарни вкусотии! Заповядайте! Ще ви очакваме, за 
да съберем средства за Митко Стоев от с. Оброчище, на кого-
то предстоят рехабилитации за пълно възстановяване в гр. 

Ниш, Р. Сърбия. 
Спонсор и подкрепа на Базара - 

Общинска Организация на БСП!

Дезинформацията – все по-актуален 
проблем за българите

Националният доклад 
за България в последния 
„Стандартен Евробаро-
метър“ отчита нарастващ 
процент на българите, 
които определят дезин-
формацията като общест-
вено вредна. За 73% от 
населението, дезинфор-
мацията е проблем както 
в национален план, така 
и за демокрацията. Ръстът 
на отрицателните нагласи 
към даването на неверни 
сведения поставя Бъл-
гария близо до средното 
равнище в ЕС. 
Българите и гражданите 
на ЕС имат доверие на ме-
диите като цяло, но се на-
блюдават различия в отно-
шението им към различни 
медийни канали. Делът на 
хората, които се чувстват 
уверени, че могат да раз-
познават “фалшиви нови-
ни”, е сходен между Бъл-
гария и другите страни 
членки, но българите по-
рядко споделят, че са из-
ложени на недостоверно 

съдържание и по-често се 
доверяват на телевизията, 
интернет и социалните 
мрежи в сравнение с евро-
пейските си съграждани.
Запазва се тенденция-
та на ниско доверие към 
ваксините срещу корона-
вирус като потенциален 
инструмент за справяне с 
пандемията от COVID-19. 
Докато на средноевропей-
ско равнище едва 15% от 
гражданите не са получи-
ли нито една доза от вак-
сината срещу коронави-
рус, в България този дял 
е няколко пъти по-голям и 
обхваща мнозинството от 
респонденти (56%). Така 
страната ни се нарежда на 
последно място в ЕС по 
ниво на ваксинация. Мал-
ко повече от половината 
от българите, поддържа-
щи скептични нагласи 
към ваксинацията (26%), 
декларират че никога не 
биха се ваксинирали сре-
щу коронавирус. Средно 
за ЕС същото заявяват 

едва 8%.
Европейската политика, 
насочена към справя-
не с пандемията, която 
получава най-широко 
одобрение в България, е 
подпомагането на пред-
приятията и работниците, 
които пандемията е засег-
нала в най-висока степен. 
Въпреки, че по-голяма 
част от хората остават оп-
тимисти за бъдещето на 
Съюза, отчетливият спад 
спрямо пролетта на 2021 
г. поставя България под 
средната тенденция в ЕС 
(България –55%, -9; ЕС – 
62%, -4). От друга страна 
очакванията за бъдещето 
на европейските гражда-
ни са по-положителни при 
нас, отколкото на средно-
европейско равнище. 
Българите продължават 
да имат по-високо дове-
рие в Европейския съюз, 
отколкото в редица нацио-
нални институции като 
правителство, парламент 
и съдебна власт.

INSAIT – първият институт за компютърни 
науки, изкуствен интелект и технологии

България вече има шанс 
да се заяви като световна 
дестинация за изследва-
ния и иновации в областта 
на високите технологии. 
На 11 април (понеделник), 
от 11:00 часа в зала 3 на 
НДК се състоя церемония-
та по откриването на пър-
вия по рода си Институт 
за компютърни науки, из-
куствен интелект и техно-

логии – INSAIT , в който 
взе участие българският 
еврокомисар за иновации, 
научни изследвания, кул-
тура, образование и мла-
деж – Мария Габриел. 
INSAIT е създаден в парт-
ньорство с два от водещи-
те университети в света:  
швейцарските политех-
ники ETH Zurich и EPFL, 
чрез международно спо-

разумение, ратифицирано 
от българския парламент, 
което осигурява бюджет 
от около 170 милиона лева 
за срок от 10 години. Иде-
ен архитект на института 
и председател  на Надзор-
ния съвет е проф. Мартин 
Вечев – един от водещите 
учени в света в сферата на 
компютърните науки и из-
куствения интелект. 

Уважаеми членове на ОС,
На основание чл.24 от Устава на Сдружението, УС на 
СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево” свиква редовно 
заседание на КВО, което ще се проведе на 19.04.2022 
г. (вторник) от 13:00 часа в Пленарна зала в сградата 
на Общинска администрация на адрес: гр. Балчик, пл. 
„21-ви септември“ № 6 при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на отчет за дейността Сдружението през 
2021 г.  Доклад за извършените дейности по мярка 
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 
за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево, 
Доклад по мярка 19.2 “Прилагане на операции в рам-
ките на СВОМР“, Доклад по мярка 19.3„Подготовка и 
изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 
инициативни групи“ и Годишен финансов отчет;
 2. Приемане на план-програма за дейността на Сдру-
жението и изпълнението на СВОМР за 2022 г.;
 3. Приемане на планирани дейности и разходи (бю-
джет) за 2022 г. и бюджет от други източници;
 4. Вземане на решение за кандидатстване с проектно 
предложение за вътрешнотериториално и трансна-
ционално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подго-
товка и изпълнение на дейности за сътрудничество на 
местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 
г за изпълнение на съвместни дейности в проект за 
сътрудничество „Еко-кошница, моля! ˝ между 3 бъл-
гарски и 5 словенски МИГ;
 5. Вземане на решение за теглене на кредит – овър-
драфт;
 6. Вземане на решение за кандидатстване по под-
мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на 
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 
от ПРСР.
 Във връзка с кандидатстването по тази мярка са не-
обходими от членовете на ОС:
* решения на настоятелството (НПО, читалище и 
т.н.),
* или на едноличния собственик (ЕТ , ЕООД и т.н. ),

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БАЛЧИК – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”

П О К А Н А
* или на ООД, АД – то,
 за лицето, което е определено да ги представлява в 
МИГ - а съответния.
Ако има промяна в представляващия ( променен, 
напуснал, починал и т.н. ) е необходимо да се вземе 
НОВО решение от члена на Общото събрание, кой ще 
е представляващия и да се представи на МИГ - а.
За Ваше удобство прилагаме примерен протокол от 
заседание на читалищно настоятелство ( може да се 
използва като мостра и за други ЮЛ/ФЛ ) за промяна 
на представляващ и уведомление до МИГ.
ВАЖНО Е ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ (ЧИТАЛИЩА, 
НПО-ТА, ЕТ, ООД,АД, ЗП, ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И 
Т.Н.) НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ДА СЪС СЕДАЛИ-
ЩЕ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ БАЛЧИК 
ИЛИ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО !!!
  7.Други
 Писмените материали, свързани с дневния ред 
на Заседанието са на разположение в офисите на 
СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево“ гр. Балчик, 
ул.“Дионисополис“ № 3, Изнесен офис: гр. Генерал 
Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9.
 
Регистрация от 12:00 ч. пред Пленарна зала в сграда-
та на Общинска администрация.
 
Председател на Управителен съвет
Валентин Димитров
ЩЕ БЪДЕТЕ ПРОЗВЪНЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛ НА 
МИГ И ПРИ СВЪРЗВАНЕ С ВАС ЩЕ МОЖЕТЕ ДА 
ЗАДАДЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ ПО Т. 6 
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД !
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ 
ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС И НА СЛЕДНИТЕ АДРЕ-
СИ И ТЕЛЕФОНИ:
https://mig-balchik-toshevo.bg/kontakti

СНЦ “ МИГ Балчик - Генерал Тошево “
Балчик, ул. Дионисополис № 3
http://www.mig-balchik-toshevo.bg


