
 

Организира на 12 
август 2022 г. г-жа Стела 
Аркалиева в НЧ „Паисий 
Хилендарски 1870”, който се 
превърна в ярък музикален 
празник. 
Зад пианото застана 
единадесетгодишната 
украинка София 

Стебловская, за да 
усетим нейните, 
надраснали възрастта и 
превъплъщения: Й. С. Бах 
- “ Хорал”, “ Прелюд и фуга 
във фа- мажор, без забавяне 
последва сътвореното от 
магьосника Ференц Лист- 
етюди от “ Лов”, от Морис 

Мошковский- “Етюд- опус 
72,на Едвард Григ- “Етюд 
в памет на Фредерико 
Шопен”. 
Талантът на малката 
София е бил забелязан от 
секретаря на читалището 
г- н Веселин Павлов и 
музикалния педагог г- жа 
Стела Аркалиева, която два 
месеца се е занимавала с 
този самороден диамант,  
наречен София. 
Чухме изящни изпълнения. 
Пред София нямаше 
нотни листи, което 
подсказва наличие на 
голям талант-  Божи дар, 
с който Природата щедро 
я е надарила. Старанието 
беше неин верен спътник. 
След всяко изпълнение 
бе изпращана с дълги 
аплодисменти, а на финала 
получи една огромна кутия 
с шоколадови бонбони 
и много букети цветя. 
Младата пианистка не 
се обърка нито за миг, 
дори при изпълнението 
на трудни творби от 
украинския композитор 
Юрий Шамо, Миколо 
Лисенко / “ Тъга”/, 
южнокорейския вълшебник 
Yiurima  с “ Реката, която 
тече в нас”,Абрам Чейниз с 
неговият” Час пик в Хонг 
Конг”, “Take five”- рожба 

НЕЗАБРАВИМ КОНЦЕРТ

София Стеблоская пред рояла на НЧ “Паисий 
Хилендарски - 1870”, гр. Балчик  
         Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

на американеца Дейв 
Брубек, нейни собствени 
композиции от украинския 
фолклор, малкото и 
откровение “ Аржентинска 
мечта”,”Вървяхме замечтани 
мислено под “ Лунната 
светлина” на Уйлям Дилок...
Младата изпълнителка 
отсега е лауреат на много 
международни фестивали. 
Логото  на клавирния 
концерт беше “Мир за 
децата на Земята”, което 
подсказва недвумислено 
същинските намерения 
на нейното послание към 
всички нас, и не само към 
възрастните. 
Аз чувствам как малката 
София Стебловская е 
ощастливена от своето 
дарование, което никога 
не трябва да се разминава 
с мечтите и, защото 
тя,още отрано, е уловила 
тези мигове със сетивата 
си, преживяла ги е и 
пресътворила като родено 
на Планетата Земя дете-
чудо /разбрах, че такава 
оценка и дала украинската 
музикална критика/. 
София Стебловская , още 
отсега смайва всички с 
абсолютната си денска 
естественост и самоусещане 
на виртуоз!

Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Детето-чудо - София Стебловская с майка си в 
гримьорната, минути преди началото на концерта в 
Балчик на 12 август 2022 г.      Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

„Образованието и 
уменията са основата, 
върху която градим 
нашето бъдеще. 
Искаме Европа да има 
необходимия резерв 
от таланти, за да бъде 
лидер в новата вълна 
високотехнологични 
иновации. Нуждаем се от 
хора с предприемачески 
и технически 
компетентности. С 
Европейската стратегия 
за университетите 
целим да изградим 
силна връзка между 
висшето образование 
и иновациите. Факт е, 
че тези два свята не си 
говорят спонтанно, а 
могат да имат отлично 
сътрудничество. Ето 

Мария Габриел постави начало на 
европейска мрежа от иновативни 

висши учебни заведения

Първата Среща на върха „Образование и иновации“, организирана от Мария Габриел 
в Брюксел събра над 1000 представители на академичните среди, частния сектор и 
европейските университетски алианси, ректори, иноватори и научни изследователи 

защо на първия по рода 
си форум „Образование 
и иновации“ поставям 
началото на Европейска 
мрежа на иновативните 
университети. Целта е те 
да споделят идеи и работят 
по съвместни проекти, 
като мобилизират сектора 
на висшето образование и 
развият иновационния му 
потенциал”, заявява Мария 
Габриел. 
По отношение на 
тясното сътрудничество 
между висшите учебни 
заведения и индустрията, 
комисар Габриел споделя 
конкретни инициативи: 
“Осигуряваме подкрепа за 
създаване на инкубатори 
във висшите учебни 
заведения в тясна връзка 

с предприемаческия 
сектор. Ще организираме 
ежегодно изложение на 
талантите. И сега в Европа 
има университети с такива 
инкубатори. Важно е 
те да си сътрудничат в 
мрежата от университети, 
за да се създаде критична 
маса от висши учебни 
заведения, допринасяща 
за изграждането на 
европейска иновационна 
екосистема“. 
Българският еврокомисар 
откроява и инициативите 
на Европейския институт 
за иновации и технологии. 
Неговите осем общности 
за знания и иновации 
подкрепят университетите 
с експертиза и обучение 
в сътрудничество с 

бизнеса и регионите. 
Освен това в новата 
европейска иновационна 
програма, която комисар 
Габриел ще представи 
през юли, се поставя 
силен акцент върху 
високотехнологичните 
умения. Университетските 
алианси ще имат важна 
роля за привличането 
на таланти във 
високотехнологичните 
сектори.
„Убедена съм, че висшите 
учебни заведения 
притежават изключителен 
капацитет за иновации. Ето 
защо прилагаме конкретни 
действия за интегриране 
на иновациите в 
образованието. Сега 
е важно да се засили 
партньорството с 
регионите, с бизнеса.  Това 
ще постигнем с мрежата от 
иновативни университети, 
с Европейската стратегия 
за университетите и 
новата Европейска 
иновационна програма. 
Заедно ще направим 
Европа движеща сила на 
високотехнологичните 
иновации, създадени въз 
основа на силния резерв 
от таланти“, коментира 
в заключение Мария 
Габриел. 
Създадената мрежа от 
иновативни университети 
ще подготви доклад с 
конкретни препоръки, 
който ще бъде 
представен на Срещата 
на върха по въпросите на 
образованието през месец 
декември.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО
                           Добрич

ЕС инвестира над 1,8 млрд. 
евро в 17 широкомащабни 
инoвативни проекта за 
чисти технологии,в третия 
кръг от разпределяне на 
средства по линия на Фонда 
за иновации. Избраните 
проекти се осъществяват в 
България, Германия, Исландия, 
Нидерландия, Норвегия, Полша, 
Финландия, Франция и Швеция. 
Заедно те имат потенциала да 
спестят 136 млн. тона еквивалент 
на CO₂ през първите 10 години 
на приложение.
По линия на този фонд ще 
се отпускат безвъзмездни 
средства с цел довеждане 
до пазара на революционни 
технологии в различни области 
като енергоемките отрасли, 
приложенията на водорода, 

енергията от възобновяеми 
източници, инфраструктурата 
за улавяне и съхранение 
на въглероден диоксид и 
производството на ключови 
компоненти в областта на 
акумулирането на енергия и 
възобновяемите енергийни 
източници.
За първи път в България 
ще бъдат покрити всички 
последователни дейности от 
технологията за улавяне и 
съхранение на СО2 в циментов 
завод като съоръженията ще 
бъдат свързани с постоянно 
морско хранилище в изчерпани 
газови находища в Черно море 
чрез газопроводна система на 
сушата и в морето.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО
Добрич

Фонд за иновации: ЕС инвестира 
1,8 млрд. евро в проекти за чисти 

технологии

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

недвижим имот в гр. Балчик
 

• Цел на търга: Отдаване под наем на помещение 
публична-общинска собственост, част от ПИ№ 
02508.82.2, представляващ медицински кабинет № 

213 /хирургичен/, с площ 43.08 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в 
“Медицински Център І” ЕООД, ул.”Д-р Златко Петков”№ 1, гр. 
Балчик, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година.
• Отдаваният под наем общински имот е помещение 
за осъществяване на индивидуална, специализирана 
хирургическа практика.
• Начална годишна наемна цена - 1669.78 лв. без ДДС.
• Стъпката на наддаване -5 % от началната цена.
• Срок на договора: 5 /пет/ години.
• Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, 
платими всеки работен ден от 23.09.2022 г. до 15:00 часа на 
07.10.2022 г. от касата на ОбА - Балчик.
• Депозит за участие в търга -167.00 лв. без ДДС, вносим до 
15:00 часа на 07.10.2022г.
• Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15:30 
часа на 07.10.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община 
Балчик, пл.”21-септември” № 6.
• Дата и място на провеждане - 11.10.2022г. от 10:00 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/ 71054
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