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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

Международен 
форум за 
история, 

литература 
и фолклор 

тел. +359 899 655 249

Lucky’s 
кетъринг

Закусвалня “Хапката”
поръчки на тел. 0896 602632

0579/7 22 26
www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*
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 където ще намерите богато разнообразие на  
диопрични рамки и слънчеви очила  на атрактив-

ни 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“

miroslav_marinov1975@abv.bg

Онлайн пазаруването вече 
все повече придобива по-
пулярност и бележи ръст 
в страната. Доказано е, 

че спестява време и средства. 
Намира се много бързо търсен 
продукт, сравнява се с други и 

така лесно всеки намира 
решение.

Лидерът на пазара на логис-
тични решения „Еконт“ за по-

реден път доказва, че обръща внимание на условията, 
в които са поставени хората и мисли в посока решение 
за всеки ден, без изключение, удовлетворява нуждите, 
както на обикновения потребител за лични доставки, 

така и на бизнеса.
Освен, че бе удължено работното време в събота на 
всички офиси в страната, то вече от 2 октомври има и 
работещи офиси в неделя. Те са засега 21 на брой в цяла-
та страна, като се стартира от по-големите градове, 
където интересът, разбира се, е по-голям. Това прави 

доставките възможни 
24/7 образно казано.

Това ще помогне много на онлайн бизнеса, освен в стра-
ната, и на територията на региона, тъй като ще мо-
гат да правят планиране на натоварването, няма да 
има натрупване на заявки от почивните дни, могат да 
намират почасово хора за работа в почивните дни, с 
цел допълнителни доходи за тях и така могат да бъ-

дат по-гъвкави.
Това ще е полезно и за творците, предлагащи изделия, 
ръчна изработка - спокойно могат да поемат ангажи-

менти и за доставка в неделните дни.
Офисът ни в Балчик е на разположение вече в 

съботните дни до 15:00.

Работи 
и в събота 

до 15:00

Офис Балчик. кв. „Левски“, ул. „Д-р Желязко Бончев“ 2Б, 
balchik_levski@econt.com, +359 82527319

www.econt.com

Тържествени концерти в навечерието на 1 ноември, бяха организирани от Сдружение „Българско наследство“ Балчик в читалище 
„Съгласие 1890“ гр. Каварна и ТИЦ „Мелницата“, гр. Балчик от местни български и гостуващи молдовски ансамбли.

В третия кръг от разпреде-
ляне на средства по линия 
на Фонда за иновации ЕС 
инвестира над 1,8 млрд. 
евро в 17 широкомащабни 
иновативни проекта за 
чисти технологии. Избраните 
проекти се осъществяват в 
България, Германия, Ислан-
дия, 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 тех-
нологии в различни области 
като енергоемките отрасли, 
приложенията на водорода, 
енергията от възобновяеми 
източници, инфраструкту-
рата за улавяне и съхранение 
на въглероден диоксид и 
производството на ключови 
компоненти в областта на 
акумулирането на енергия и 
възобновяемите енергийни 
източници.
Всичките 17 проекта бяха 
избрани в рамките на 
втората покана за пред-

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

технологии

ставяне на предложения за 
широкомащабни проекти, 
тоест проекти с капиталови 
разходи над 7,5 млн. евро. Те 
бяха оценени от независими 
експерти по това как допри-
насят за намаляване на еми-
сиите на парникови газове в 
сравнение с традиционните 
технологии и как въвеждат 
иновации, които надминават 
съвременното технологично 
равнище, както и дали тех-
ният стадий на разработване 
позволява внедряване. Други 
критерии за подбор бяха 
потенциалът на проектите за 
разширяване на приложение-
то им и тяхната икономиче-
ска ефективност.
За първи път в България 
ще бъдат покрити всички 
последователни дейности от 
технологията за улавяне и 
съхранение на СО2 в цимен-
тов завод като съоръженията 
ще бъдат свързани с посто-
янно морско хранилище в 
изчерпани газови находища 
в Черно море чрез газопро-
водна система на сушата и в 
морето.

Европа Директно
Добрич


