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От 14-22 август в 
гр.Пловдив се проведе 
откритият шампионат 
на България-’’44-ти 
мемориал Георги Трингов”.
Турнирът беше уважен 
от 123 шахматисти от 
8 държави.Участваха 
5-ма гросмайстори, 6-ма 
международни майстори и 
4-ма фидемайстора.
На този изключително 
силен форум, участие взеха 
и двама представители на 
ШК”Балчик”-Красимир 
Кирчев и Пламен 
Петров. Пламен игра на 
обичайното си добро ниво. 
Показа рутина и успя да 
спечели няколко красиви 
партии.
Другият участник от 

Открит шампионат 
на България по шах

клуба-Красимиир 
Кирчев направи “малко 
чудо”. Спечели 6 партии 
от 9 възможни.Най-
впечатляващата му 
победа бе срещу опитния 
международен майстор 
Сергей Смолин.
В крайното 
класиране се нареди 
17-ти,изпреварвайки 
някол ко международни 
и фидемайстори. Стана 
първи  в своята група по 
рейтинг.
ШК ”Балчик” изразява 
своята благодарност към 
Община Балчик, с чиято 
финансова помощ стана 
възможно участието на 
състезанието.
ШК “Балчик”

По случай Деня на европейското сътрудничество, Управляващият орган (Министерство на развитието, благоустройството и 
администрацията, Румъния), Националният партниращ орган (Министерство на регионалното развитие и благоустройство, 
България), Съвместният секретариат (Регионален офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния 
- България) за програмата Interreg V-A Румъния-България в партньорство с Община Балчик, организираха велопоход във 
вторник - 27 септември 2022 г., под надслов „Велопоход за сътрудничество“.
Действието се проведе по крайбрежната алея в Балчик, модернизирана в рамките на проект RoBg 422 – „Синергия на природата 
и културата – потенциалът за развитие на трансграничния регион“, финансиран по програма Interreg V-A Румъния – България 
и изпълняван от Община Балчик, съвместно с Териториална Административна Единица - Община Мангалия. Велосипедите, 
използвани за разходката по алеята, са закупени в рамките на трансграничния проект MIS ETC 890 – „Колоездене по Черно 
море“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, изпълняван от Община 
Балчик, съвместно с Териториална Административна Единица - Община Констанца.
Чрез това действие организаторите искаха да подчертаят ролята на трансграничното сътрудничество, както и значението, 
което има за подобряване на условията на живот в граничните райони.
Участниците се насладиха на слънце, колоездене, морски бриз, приятели, млади хора, томболи и други изненади, празнувайки 
трансграничното сътрудничество от една страна, но и младото поколение, от друга страна, имайки предвид, че 2022 г. е обявена 
за Европейска година на Младостта.

За да научите повече за програмата Interreg V-A Румъния-България и събитието, Ви каним да посетите уебсайта 
www.interregrobg.eu.

Програмата Interreg V-A Румъния – България чества Деня на европейското 
сътрудничество 2022 г.

www.interregrobg.eu
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз

Детска танцова школа (ДТШ) към ФТА ”Балик” при Народно Читалище “Васил Левски” - Балчик, взе участие в отбелязването 
на Деня на европейското сътрудничество на Община Балчик и гр.Кълъраш, Румъния!                               Фото: Елица СТАЙКОВА

Благодарим на Община Балчик за предоставената възможност 
да бъдем част от отбелязването на Деня на европейското 
сътрудничество на Община Балчик и гр.Кълъраш, Република 
Румъния!
За нашите ученици беше огромно удоволствие и радост!

Кристиана Иванова

 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“ 


