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Форумът “Българско 
наследство” в Балчик 
и това лято ще бъде 

територия на народните 
традиции

Международният форум 
„Българско наследство“ в 
Балчик и това лято ще бъде 
територия на автентичния 
и обработен фолклор, на-
родните занаяти, на про-
учванията на краеведи, съ-
общават от едноименното 
сдружение, което органи-
зира събитието с подкрепа-
та на общината. Четвърто-
то издание ще бъде открито 
на 24 август, но вече се 

набират заявки за участие 
от историци, литератори, 
художници, фолклорни 
състави, певци, инструмен-
талисти, майстори-занаят-
чии.  Т р а д и ц и о н н о 
във форума показват как 
съхраняват националното 
наследство - език, обичаи, 
култура, и представители 
на българските общности 
в Молдова, Украйна, Румъ-
ния. 

Акцент в тазгодишния 
форум ще бъде научната 
конференция, посветена на 
140-годишнината от Осво-
бождението на България от 
османско робство, инфор-
мира директорът на „Бъл-
гарско наследство“ г-жа 
Маруся Костова. 
Форумът продължава да 
проучва етнологията на 
българите като се очаква 
да бъдат представени нови 

книги и научни доклади с 
принос по темата. 
Читалище „Паисий Хилен-
дарски“ в Балчик ще бъде 
сцена на надпреварата сред 
фолклористите, най-добри-
те от които ще бъдат награ-
дени. 
Ще бъде представено и 
най-новото издание на спи-
сание „Форум“, създадено 
от Сдружение „Българско 
наследство“.                       БТА 

Албена с впечатляваща 
кандидатура за 

Европейски курорт на 
спорта 2019

Ваканционно селище 
Албена беше посете-
но от инспекторите на 
ACES EUROPA, които 
провериха готовността 
му да бъде Европей-
ски курорт на спорта 
за 2019 – та. Управата 
на организацията, коя-
то определя европей-
ските градове и сто-
лици на спорта, беше 
с представители Хуго 
Аленсо – генерален 
секретар, Лукас Борел, 
Виченцо Лупатели, 
Франсоа Ноел и Ана-

толи Илиев. Предста-
вители на Албена АД 
запознаха инспектира-
щите с богата спортна 
база и съоръжения в 
рамките на два часа. 
Срещата продължи с 
презентация, предста-
вяща възможностите и 
приоритетите на Албе-

на в областта на актив-
ната почивка, рекреа-
цията, здравословния 
начин на живот, както 
и с бъдещите инвести-

ционни приоритети на 
курорта в областта на 
спорта. 
„Световните тенден-
ции се променят. Ту-
ристите вече не търсят 
само добро обслуж-
ване по отношение на 
храна, плаж, хотел, 
а държат все повече 
на възможностите за 
спорт и активна по-
чивка. Това е нещото, в 
което Албена е абсолю-
тен лидер в тази част 
на света – като много-
образие и богатство на 

опциите за спортуване. 
Отделно всеки един 
от хотелите има своя 
спортна инфраструк-
тура. Курортът става 
все по – зелен и все по 
– спортен”, заявиха до-
макините по време на 
пресконференцията.
Авторитетните гос-

ти получиха обстойна 
информация по вре-
ме на инспекцията от 
представителите на 
Албена АД: Димитър 

Тачев – Зам. директор 
„Маркетинг и продаж-
би”, Денис Тахиров 
– Мениджър „Спорт”, 
Ервин Линдбихлер – 
Ръководител Сектор 
„Спорт”, Кристина Бо-
гданова – Продуктов 
мениджър. 
Гостите разгледаха 
многофункционалната 
зала, огромния аква-
парк, конната база, те-
нис – комплекса, фут-
болните игрища, спа 
– центъра, игрището за 
хокей на трева и оста-

налите многобройни 
спортни съоръжения 
на ваканционно се-
лище Албена. Те ос-
танаха очаровани от 
условията и възмож-
ностите, които перлата 
на българското Черно-
морие предоставя за 
целогодишна почивка 

и спорт.
Ако бъде 
и з б р а н 
А л б е н а 
ще стане 
първият в 
историята 
Е в р о п е й -
ски курорт 
на спор-
та. ACES 
о п р е д е л я 
с т о л и ц и , 
г р а д о в е 
и малки 
градове на 

спорта от 2000 г., но от 
идната година вече ще 
включва и новата титла 
– Европейски курорт 
на спорта.

ОБЩИНА БАЛЧИК 
О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите собственици, че е 
изработен ПУП-Парцеларен план за „Изграждане на водопроводно отклонение за водоснабдяване 

в подстанция „Албена“ от ПИ 53120.109.10 до ПИ 53120.109.3 /п/ст „Албена“/, км 77+727 до км 78+008 /дясно/ от 
обслужваща зона на път I-9 община Балчик“.
         Проектът  се намира в отдел „Териториално селищно устройство и общинска собственост“, община Балчик.

ВАРНЕНСКАТА ФИРМА 
„ВИКТОРИ ХОУМ СЪРВИС”

предлага работа за брокер на 4 часа, 40%  
възнаграждение от реализирана сделка

С възможност за развитие
 Управител: Мартина Болдирева

тел. 0883212422

Министър Ангелкова: България е важен 
фактор за устойчивото развитие на туризма 

в регионите на Черно море и Дунав
България е активен участ-
ник в две много важни 
многонационални ини-
циативи по линия на 
Организацията за Чер-
номорско икономическо 
сътрудничество (ЧИС) 
и Дунавската стратегия. 
Като координатор на при-
оритетната област 3 “На-
сърчаване на културата, 
туризма и връзките меж-
ду хората“ на Дунавската 
стратегия и работна група 
„Сътрудничество в тури-
зма“ на организацията за 
ЧИС Министерството на 
туризма работи за задъл-
бочаване на регионалното 
сътрудничество и засил-
ване видимостта на двата 
региона, което бе един от 
приоритетите на Българ-
ското председателство на 
Съвета на ЕС през 2018 г. 
Това заяви министърът на 
туризма при откриването 
на втория ден от конфе-
ренцията за ролята и зна-
чението на Черноморския 
регион и връзката му с 
Дунавската стратегия. 
Форумът се провежда в 
курорта Албена с участи-
ето на Майкъл Христи-
дис, генерален секретар 
на ОЧИС, и много други 
официални лица.
Имаме късмета да сме 
една от малкото страни, 
в които се пресичат Чер-
номорският и Дунавски-
ят регион. Над 330 млн. 

души живеят около Чер-
но море и над 115 млн. в 
Дунавския регион. Ние 
полагаме последователни 
усилия да насърчаваме 
разбирателството и парт-
ньорството между тях, 
включително и в сферата 
на туризма, подчерта ми-
нистърът.
Тя припомни, че вчера във 
Варна се състоя среща на 
министрите с ресор тури-
зъм от страните членки 
на ЧИС, което бе събитие 
клас „А“ от календара на 
Българското председа-
телство на Съвета на ЕС. 
Участниците изразиха го-
товността си да работят 
съвместно за създаване на 
общ черноморски турис-
тически бранд и за разви-
тие на вътрешнокруизния 
туризъм в Черно море. 
Те подписаха съвместна 
декларация от Варна, на-
сочена към увеличаване 
на туристическите потоци 
между дестинациите и за 
превръщане на устой-
чивия туризъм в един от 
основните двигатели на 
социално-икономическо-
то развитие в региона. 
Ще работим заедно и за 
създаване на общ продукт, 
който да обединява вино, 
гурме, културен, балнео и 
СПА туризъм, посочи ми-
нистър Ангелкова. Тя до-
пълни, че България вече 
е инициирала и създава-

нето на общ Балкански 
маршрут, което е първи 
по рода си такъв проект за 
трансгранично сътрудни-
чество между държавите 
в региона. Той ще  окаже 
положително въздействие 
върху мерките за привли-
чане на повече туристи от 
далечни и перспективни 
пазари към Югоизточна 
Европа, прогнозира тя. 
Министър Ангелкова 
изтъкна, че без прякото 
участие на бизнеса всички 
тези инициативи трудно 
биха се реализирали. От 
създаването на министер-
ството като самостоятелна 
администрация диалогът 
с бранша се води посто-
янно и открито за всяко 
важно решение в секто-
ра. С промените в Закона 
за туризма и следвайки 
приоритетите на прави-
телствената управленска 
програма, намалихме ад-
министративната тежест 
за бизнеса  и гражданите 
с отпадането на 19 вида 
документа, които досега 
трябваше да се предста-
вят на хартиен носител. 
Работим и за повишаване 
качеството на предлага-
ните туристически про-
дукти, за да привличаме 
по-висок клас туристи. 
За да насърчим бизнеса, 
създадохме и Карта на 
инвестиционните проек-
ти в туризма на България 

съвместно с общините, в 
която включихме над 30 
перспективни и важни за 
туризма обекта, съобщи 
министър Ангелкова.  
Тя приведе рекордните 
статистики в сектора за 
последните години, които 
доказват, че поетият път е 
правилен. През миналата 
година България бе по-
сетена от близо 8,9 млн. 
чуждестранни туристи, 
което със 7,6% повече 
спрямо 2016 г. - рекордна 
за цялата история на ту-
ристическата статистика 
у нас. Приходите от меж-
дународен туризъм през 
2017 г. възлизат на близо 
6,9 млрд. лв., което отно-
во е рекорд и представля-
ва над 9 на сто увеличени 
спрямо 2016-а. Почти 4,5 
млн. туристи са от държа-
ви, които членуват в орга-
низацията за ЧИС, което е 
ръст с 6,5% спрямо 2016 
г. Почти 3,5 млн. туристи 
от страни от Дунавска-
та стратегия са посети-
ли България през 2017 
г., което е ръст от 4,7% 
спрямо 2016 г. За първите 
4 месеца на 2018 г. над 1 
млн. туристи са посетили 
страната от страни член-
ки на ЧИС и над 580 хил. 
от страни по Дунавската 
стратегия. Като отново бе-
лежим ръст с 11% спрямо 
първите четири месеца на 
2017 г. 


