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Българският еврокоми-
сар Мария Габриел обяви 
в Брюксел създаването 
на Европейски облак на 
културното наследство 
(Облакът). Заедно с евро-
депутата Кристиан Елер – 
координатор в Комисията 
по промишленост, научни 
изследвания и енергетика в 
Европейския парламент, в 
емблематичния белгийски 
културен център „Бозар“, 
тя привлече вниманието 
към необходимостта от но-
вата инициатива и ползите 
ѝ за сектора на културата.
„В Европа само 30% от 
музейните колекции са 
цифровизирани. Същест-
вуващите решения са на 
компании извън Европа, 
които не са обхванати от 

европейското законода-
телство.Въвеждането на 
единен европейски подход 
за цифровизация и използ-
ване на културното съдър-
жание е ключово. Искаме 
да имаме собствени данни 
в единен формат, интеро-
перативни и проследими, 
което да позволи на твор-
ческите сектори в Европа 
да иновират. Европейският 
облак ще улесни достъпа 
на регионалните музеи до 
европейското културно 
съдържание. Той ще пре-
достави защитено цифрово 
пространство за профе-
сионалисти в областта на 
културата, изследователи, 
новатори за работа по съв-
местни проекти, свърз-
вайки новите технологии 

със съществуващите прос-
транства на данни на рав-
нището на ЕС и държавите 
членки“, уточнява Мария 
Габриел.
Комисар Габриел обръща 
внимание на три основни 
елемента, отличаващи уни-
калната цифрова инфра-
структура. На първо място, 
Облакът ще предостави 
новаторски решения за ци-
фровизиране на артефакти, 
музейни архиви, произве-
дения на изкуството, като 
същевременно подобри 
процесите на съхранение. 
Второ, той ще осигури 
свободен достъп до големи 
обеми данни и защитено 
от европейското законода-
телство цифрово простран-
ство за сътрудничество. 

Трето, ще бъде осигурена 
защита на правата на ин-
телектуалната собственост 
чрез високотехнологично 
оборудване за криптиране 
и подпис. Освен това за 
първи път „Хоризонт Евро-
па“ включва клъстер, пос-
ветен на културата, с бю-
джет над 2 милиарда евро, 
мобилизиращ 110 милиона 
евро до 2025 г. за създаване 
на архитектурата и техни-
ческото управление. 
„Европейският облак на 
културното наследство 
ще донесе ползи за реги-
оналните музеи, предос-
тавяйки им възможности 
за сътрудничество с други 
музеи в Европа, включи-
телно за съвместни излож-
би и прояви. Той цели и да 
улесни достъпа на всички 
граждани до културно съ-
държание. Очаквам държа-
вите членки и културните 
сектори да бъдат активни 
и заедно да развием ини-
циативата, предавайки на 
следващото поколение съх-
ранено културно наслед-
ство, чрез възможностите 
на новите технологии за 
иновации. Вярвам, че с 
общи усилия ще превър-
нем европейските творче-
ски сектори в лидер във 
внедряването на иноватив-
ни технологии в полза на 
обществото“, коментира 
още Мария Габриел. 
Комисар Габриел поста-
вя и началото на структу-
рен диалог с министрите 
на културата и науката на 
държавите членки. Следва-
щото събитие с държавите 
членки и представители 
на културния сектор ще е 
по време на Европейските 
дни за научни изследвания 
и иновации на 28-29 сеп-
тември. Ще бъдат обсъде-
ни следващите стъпки към 
създаване на структурата, 
услугите и инструментите 
на Европейския облак на 
културното наследство.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО
 Добрич

Защитено цифрово пространство 
и достъп до европейско културно 

съдържание предоставя 
новосъздаденият Европейски 
облак за културно наследство

                                 ОБЯВА
На основание чл. 26, ал. 3, във връзка с чл. 26, ал.1, т.1, б.(б)  от 

Закона на пътищата, Ви уведомяваме, че Общинска администрация - 
Балчик приема Заявления за издаването на разрешителни за брането на 
орехи за 2022 г. в обхвата на IV- класните пътища, публична общинска 

собственост. На основание раздел VІІІ, чл. 48, ал.1, т.V - Плодове (т.6 - издаване 
на разрешително за бране на орехи по закона за пътищата на брой дърво) от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Балчик, като цената по участъци е както 
следва:

Участък Брой орехови дървета Дължима такса
лева за участък

Дропла - Балканци 415 бр. дървета 2490

Дропла - Пряспа 225 бр. дървета 1350

Пряспа - Сенокос 180 бр. дървета 1080

Гурково - Македонка 85  бр. дървета 510

Разклона III-9002- ДЗС Кремена
(Царичино-Ген.Тошево) 57   бр. дървета 342

Разклона I-9- Стражица
(Каварна-Варна) 173 бр. дървета 1038

Разклона II-27- Стражица
(Балчик-Добрич) 173 бр. дървета 1038

Разклон III-9002 -Змеево
(Царичино-Ген.Тошево) 18 бр. дървета 108

Разклон III-902 - Рогачево
(Оброчище-Кичево) 70 бр. дървета 420

Необходими документи:
 1. Заявление по образец, платена такса за съответния участък, декларация за 

липса на задължения към Община Балчик.
 2. Заявлението се подава в Информационния център на Община Балчик - пл. 

„21 септември» №6.
3. Разрешителните се издават по реда на тяхното входиране и 

платена такса за съответния участък, при спазване на изискванията на Закона за 
пътищата и Закона за опазване на селскостопанското имущество, до изчерпване 
на определените райони. В случай на сериозен интерес разрешителни се издават 
по допълнителни критерии по отношение на социален статус, местожителство, 
съгласуване с кметствата по местонахождение на участъците и други.

 
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

Пострадала белгийка от с. Царичино
На 29 юни в 10,45 ч. 
чрез ЕЕН 112 в ОДМ-
ВР Добрич е заявено от 
гражданин за настъпило 
ПТП с пострадал пеше-
ходец в гр. Добрич на 
пл. „Свобода“. Екип на 
СПП на място устано-
вява, че в гр. Добрич по  
ул. „ДимитърПетков“ 
товарен автомобил 

Рено, управляван от 28 г. 
водач от гр. Варна, при 
движение на заден ход 
удря пресичащата пе-
шеходка на пешеходна 
пътека 81 г. белгийска 
гражданка, живуща в с. 
Царичино, общ. Балчик.  
Пострадалата е отве-
дена от екип на ЦСМП 
и прегледана в МБАЛ 

- Добрич, установена 
луксация на дясна ра-
менна става, освободе-
на за домашно лечение, 
без опасност за живо-
та. Водачът е изпроб-
ван с техн. средство за 
употреба на алкохол с 
отрицателен резултат. 
Обслужено по админи-
стративен ред.

Автомобил на трупче
На 01.07.2022 г. в РУ 
Балчик при ОДМВР-До-
брич е получено съоб-
щение от жител на град 
Варна, че на паркинг в 
КК „Албена“ е забеля-

зал вдигнат лек автомо-
бил  на дървено трупче. 
От служители на РУ 
Балчик е установено, че 
е направен опит за отне-
мане на катализатора на 

автомобила. 
Установен и разпитан е 
собственика на автомо-
била. 
Образувано е досъдебно 
производство. 

Откраднат телефон
На 01.07.2022 г. в РУ Ка-
варна румънски турист 
се тъжи за извършена 
кражба на мобилен те-

лефон от басейн в село 
Топола. След проведени 
оперативно – издирва-
телни мероприятия е ус-

тановен извършителя на 
кражбата. 
Образувана е преписка 
по случая.

Отбраната и енергийната 
автономност – ключови приоритети 

за 2022 г.
Според проучване на 
Евробарометър, евро-
пейските граждани под-
крепят до голяма сте-
пен общата политика за 
сигурност и отбрана, с 
очакване ЕС постепен-
но да премахне зависи-
мостта си от руски из-
точници на енергия. 
Проучването потвърж-
дава, че мнозинството 
от европейците, възли-
защо на59 % са доволни 
от действията на ЕС в 
отговор на положението 
в Украйна и 57 % от ре-
акцията на собственото 
им правителство. Хума-
нитарните операции по-
лучават най-голяма под-

крепа, в рамките на 93 
%, следвани от привет-
стването в ЕС на укра-
инците, които напускат 
страната си,с 91 %. 
81 % от гражданите на 
ЕС подкрепят общата 
политика за отбрана и 
сигурност между дър-
жавите – членки на ЕС, 
като най-малко две тре-
ти от респондентите 
подкрепят това мнение 
във всяка държава. 
Евробарометър показва 
и широка подкрепа за 
целите на RePowerEU. 
Според 87 % от рес-
пондентите, ЕС трябва 
възможно най-скоро да 
намали зависимостта си 

от руски източници на 
енергия.
Предвид настоящата 
ситуация, като най-при-
оритетни през 2022 г. 
според 34 % от европей-
ците са отбраната и си-
гурността, и според 26 
% – „превръщането на 
ЕС и неговите държави 
членки в по-автономни 
по отношение на енер-
гийните доставки“. След 
тях се нареждат справя-
нето с икономическата 
ситуация – 24 %, с окол-
ната среда и изменение-
то на климата – 22 % и 
с безработицата – 21 %.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО
Добрич

 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 Оптика „Ювелир“
 в град Балчик, кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)


