
 ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ДОБРИЧ                 8 септември -  14 септември 2022 г.  3

Европейската комисия 
получи вчера първото 
искане за плащане от 
България по линия 
на Механизма за 
възстановяване и 
устойчивост за отпускане 
на финансова подкрепа в 
размер на 1,37 милиарда 
евро. 
Цялостният план 
на България за 
възстановяване и 
устойчивост ще бъде 
финансиран с 5,68 
милиарда евро под 
формата на безвъзмездни 
средства. Плащанията 
по Механизма за 
възстановяване и 
устойчивост се основават 
на резултатите и зависят 

NextGenerationEU: Европейската комисия 
получи от България искане за плащане 

по плана за възстановяване и устойчивост 
в размер на 1,37 милиарда евро

от изпълнението от 
страна на България 
на инвестициите и 
реформите, очертани 
в нейния план за 
възстановяване и 
устойчивост.
 Това първо искане за 
плащане се отнася до 22 
етапни цели, обхващащи 
няколко реформи и 
инвестиции в областта 
на образованието, 
научните изследвания 
и иновациите, 
интелигентната 
промишленост, 
неутралността по 
отношение на климата, 
цифровата свързаност, 
устойчивия транспорт 
и пътната безопасност, 

правосъдието, борбата 
с прането на пари, 
социалното приобщаване, 
здравеопазването и 
системата за одит и 
контрол, свързана 
с Механизма за 
възстановяване и 
устойчивост.
 Сега Комисията ще 
направи оценка на 
искането. След това тя ще 
изпрати предварителната 
си оценка на 
изпълнението от страна 
на България на ключовите 
етапи и цели, необходими 
за това плащане, на 
Икономическия и 
финансов комитет на 
Съвета.
 Европа Директно Добрич

Средните училища във 
всички страни от ЕС могат 
да се записват в ежегодния 
конкурс по превод на 
Европейската комисия Ju-
venes Translatores. От 12:00 
ч. (централноевропейско 
време) на 2 септември 
училищата могат да 
регистрират онлайн 
своите ученици, за да 
се състезават с техни 
връстници в ЕС. Тази 
година участниците 
ще превеждат текстове 
на тема „Европейска 
младеж“.
Участниците могат 
да превеждат между 
всеки два от 24-те 
официални езика на ЕС 
(552 възможни езикови 
комбинации).
Участието в конкурса 

Конкурс на ЕС за млади преводачи: 
училищата вече могат да се записват

е двуетапен процес. 
На първия етап 
училищата трябва да се 
регистрират до 12:00 ч. 
централноевропейско 
време на 20 октомври 
2022 г. 
Учителите могат да 
попълнят формуляра за 
регистрация на всеки от 
24-те официални езика на 
ЕС.
После Комисията ще 
покани на следващия етап 
705 случайно избрани чрез 
компютър училища. Броят 
на участващите училища 
във всяка държава е равен 
на броя на местата, които 
тя има в Европейския 
парламент.
След това избраните 
училища посочват до 
петима ученици, които да 

участват в конкурса. Те 
могат да бъдат с всякакво 
гражданство, но всички 
участници трябва да са 
родени през 2005 г.
Конкурсът ще се проведе 
онлайн на 24 ноември 
2022 г. във всички 
участващи училища.
Победителите — по един 
за всяка държава — ще 
бъдат обявени в началото 
на февруари 2023 г. Те 
ще бъдат поканени да 
получат наградите си през 
пролетта на 2023 г. на 
церемония в Брюксел. Там 
ще имат възможност да се 
срещнат с професионални 
преводачи от Европейската 
комисия и да научат 
повече за професията и 
работата с езици.

Европа Директно Добрич

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в 

гр. Балчик при следните параметри:
 
 Цел на търга: Отдаване под наем на част от имот - публична 
общинска собственост, представляващ терен до бивша 

„Автошкола” на ул. „Д-р Желязко Бончев” в ж.к “Балик”, гр. Балчик, обособена 
част от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на гр. Балчик
 Отдаваният под наем общински имот е за поставяне на павилион с площ 
10.00 кв.м за извършване на търговска дейност /обущарски услуги/
 Начална годишна наемна цена - 163.80 лв. без ДДС.
 Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
 Срок на договора: пет години
 Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки 
работен ден от 26.08.2022 г. до 15.00 часа на 09.09.2022 г. от касата на ОбА - Балчик.
 Депозит за участие в търга - 16.38 лв. без ДДС, вносим до 15.00 часа на 
09.09.2022г.
 Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 
09.09.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. “21 септември” № 6.
 Дата и място на провеждане - 12.09.2022 г. от 10.30 ч. в зала на първи етаж 
в сградата на Община Балчик.
 Оглед на имота - обезпечава се от служител, отдел “Образование, 
хуманитарни, социални и стопански дейности”, след предварителна уговорка и 
представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - 
Балчик. За справки и допълнителна информация: 0579/710 54

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в 

в.з. „Овчаровски плаж” гр. Балчик
 при следните параметри:

 
•	Цел	на	търга:	Отдаване	под	наем	на	част	от	имот	-	публична	

общинска собственост, представляващ терен с площ 8 кв.м., част от 
ПИ№02508.5.24 по кадастрална карта на в.з. „Овчаровски плаж”, гр. Балчик за 
поставяне на павилион за продажба на плодове и зеленчуци, за срок от 5 години
 Отдаваният под наем общински имот е за поставяне на павилион с площ 
8.00 кв.м за извършване на търговска дейност
 Начална годишна наемна цена - 125.28 лв. без ДДС.
 Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
 Срок на договора: пет години
 Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки 
работен ден от 26.08.2022 г. до 15.00 часа на 09.09.2022 г. от касата на ОбА - Балчик.
 Депозит за участие в търга - 12.53 лв. без ДДС, вносим до 15.00 часа на 
09.09.2022г.
 Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 
09.09.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. “21 септември” № 6.
 Дата и място на провеждане - 12.09.2022 г. от 11.00 ч. в зала на първи етаж 
в сградата на Община Балчик.
 Оглед на имота - обезпечава се от служител, отдел “Образование, 
хуманитарни, социални и стопански дейности”, след предварителна уговорка и 
представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - 
Балчик. За справки и допълнителна информация: 0579/710 54

Общо събрание на ФК “Сокол 2012” 
на 25.09.2022 г. от 17:00 ч. в салона 

на кметство Соколово.

На заключителна 
пресконференция 
по проект“Хършова 
- Добричка, заедно 
по красивия път на 
устойчивото развитие чрез 
трансгранична култура“, 
финансиран от програма 
INTERREG V A Румъния 
– България, проведена 
на 02.09.2022 г. в залата 
ТПП, бяха отчетени 
постигнатите резултати. 
По проекта са изпълнени 
инвестиционни дейности, 
които превърнаха 
фолклорния фестивал 
„Песни и танци от 
слънчева Добруджа” край 
село Дебрене в община 
Добричка в трансгранична 
проява, привличаща 
интереса на ценителите на 
автентичния фолклор и зад 
граница.
Модернизирани са 
читалищата  в село 
Черна и в село Ловчанци 

ОБЩИНА ДОБРИЧКА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ 
ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ

(община Добричка) и 
Домът на културата в 
Хършова, в който се 
постави началото на 
трансграничен фестивал 
„Добруджа с елек и 
престилка”. Разработени 
са Обща стратегия за 
културен туризъм в 
трансграничния район 
Констанца-Добрич и 
четири трансгранични 
маршрута, в които са 
включени 51 обекта от 
окръг Констанца и 121 
обекта от област Добрич, 
с принос в опазването 
и популяризирането на 
културното наследство и за 
насърчаване на културния 
обмен между Румъния и 
България. За задоволяване 
на туристическия интерес 
към четирите маршрута 
са обучени румънски и 
български екскурзоводи 
и са издадени множество 
промоционални 

материали. За изпълнение 
на дейностите по проекта 
община Добричка проведе 
19 обществени поръчки 
и сключи 29 договора 
с изпълнители на обща 
стойност 1 151 293 лева.
Финансовият принос на 
ЕС по проекта възлиза на 1 
199 154,49 евро. Проектът 
е с продължителност от 
12.09.2018 до 11.09.2022 
г. и се изпълнява от двама 
партньори: Община 
Добричка (България) 
и Община Хършова 
(Румъния). Целта на 
проекта е да се съживи 
трансграничният регион, 
като се стимулира 
развитието на туризма 
и опазването на 
културното наследство 
на историческата област, 
в която съществуват 
две нации (Румъния и 
България). 

Геновева ПОЛИМЕНОВА

Ансамбъл за народни и танци на град Хършова, Румъния.


