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Êëóá “Õèíàï” - íåçàâèñèìè è ðàâíè

В Деня на Независимостта членовете на клуб „Хинап”, хора в неравностойно положение, развяха националния трибагреник на палубата на кораб „Али Баба”. В този ден за тях беше организирана
разходка по море. Ръководството на клуба се беше погрижило за двучасовата разходка, изпълнена с морски разнообразия, поздрави, изненади и емоции.
В топлия септемврийски ден върволица от 64 човека – кой с бастун, кой на количка, приведени, накуцвайки, се изнизаха по яхтения пристан. В 15 часа „Али Баба” потегли, а ние „64 разбойника”
допълнихме артсцената в морето.
Получи се прекрасен ден за хората със здравословни проблеми – равни и независими, като всички останали.
В този ден се върнахме назад във времето, когато българите са се доказали, че са народ свободен и независим. Песните и словата, изпълнени от участниците, бяха посветени на България.
А ние бяхме сред нейните красоти – море, лазурен бряг, крайбрежна панорама. Пасажерите - усмихнати, жадни за живот, за уважение и внимание!
Екипът на кораба – прекрасен! Добронамерени момчета, внимателни, човечни, помогнаха на инвалидните колички, макар и трудно, да влязат в кораба през мостика. Яни Петров и Теодора Панайотова
бяха истински щастливи, че са част от всички. Общата снимка запечата момента, в който всички бяха равни и се чувстваха щастливи. Нека по – често има подобни изяви!
Текст и снимки: Ани ПЪРВАНОВА
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На 19 - 20 септември 2015г.
се проведе СЪБОР НА
БЪЛГАРИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ ОТ СЕВЕРНА ДОБРУДЖА в село Дъбовик,
община Добричка, родно
място на поетесата Дора
Габе.
33 състава от Североизточна България представиха
красотата на българския
фолклор и най-вече на
д о б р уд ж а н с к и т е
народнотворчески бисери.
Групата за автентични песни към хор “ДОБРУДЖАНКИ” при Народно
читалище “Васил Левски”
град Балчик, с диригент

Магдалена Христова, вдигна журито на крака и се
завърна отново със ЗЛАТЕН МЕДАЛ.
Изпълнителките бяха поканени от журналистката
Цв ети Радева от Б НР
програма ,,ХОРИЗОНТ”,
да направят запис за радиото.
Бяха записани две песни ,,Разлюля се Драгана” и
“Мари Злато”.
В цяла България ценителите на българския фолклор
ще чуят песните на ХОР
“ДОБРУДЖАНКИ” ОТ
ГРАД БАЛЧИК
Доби СТОЯНОВА

37 îáåêòà îò ðåãèîíà ñà âêëþ÷åíè
â íàöèîíàëíèÿ ðåãèñòúð íà òóðèñòè÷åñêèòå àòðàêöèè
37 обекта от Добричка
област са включени в
националния регистър на
туристическите атракции,
изготвен наскоро от
Министерството
на
туризма.
Онлайн регистърът е
достъпен през сайта на
ведомството. В него е
поместена информация
за местонахождението на
обектите, чия собственост
са, какъв статут имат, дали
входът за разглеждане е
платен, има ли в района
места за настаняване.
На този етап в регистъра
са представени над 3300
забележителности от
цялата страна. Списъкът е
изготвен на базата на
подадени от общините
данни, които постоянно
могат да се допълват и
актуализират.
Прави впечатление, че
сред забележителностите
в Добричка област не са
посочени резерват Яйлата
в община Каварна, нито

Суха река, която
преминава
през
землищата на общини
Крушари и Тервел, и
където се намират едни
от най-ранните скални
манастири в Европа. В
списъка не е включена и
крепостта Залдапа, която
се причислява към найголемите и значителни
късноантични градски
центрове в тази част на
Балканския полуостров.
Справка в регистъра
показва, че в общини
Добричка и Крушари не
е посочен нито един
туристически обект.
Община
Каварна
изненадващо
се
представя само с една
забележителност – нос
Калиакра.
Община Тервел също
предлага за посещение
само един обект Историческия си музей.
Генерал
Тошево
присъства в регистъра с
М е ж д ун а р о д н и я

фестивал "Богородица" и
язовир Дрян, като място
за спортен риболов и
отдих.
Значително по-пълни
списъци са предоставили
останалите 3 общини в
Добричка област.
Балчик присъства в
регистъра с 11 обекта Ботаническата градина,
КЦ"Двореца", Храма на
майката на боговете Кибела, Исторически
музей, Етнографски
музей, Възрожденски
комплекс, в който попадат
църквата "Св. Никола" и
килийно училище, а
също Художествената
галерия, манастира "Ак
Язълъ Баба – Свети
Атанас",
старата
мелница, късноантична и
средновековна крепост,
курорт "Албена".
Община Шабла е
посочила
10
туристически атракции Тюленовските пещери,
археологич ески

паметник "Селищна
могила
Големия
остров ",Зелен
образователен център и
детска работилница на
открито, читалище "Зора
1894", което е паметник
на
културата,
Шабленския фар и
рибарско
селище
"Кария", благоустроен
терен в полза на
местната
рибарска
общност в Тюленово,
"Големия
о стров–
Дуранкулашко езеро" проект по програмата за
трансг ранич но
сътрудничество
с
Румъния, Шабленска
тузла, зона за рекреация
"Рибарско
селище
Кария", възстановка на
тракийско рибарско
селище "Брия".
Община
Добрич
насочва вниманието на
туристите към 12
забележителности Военното гробище,
ар хит ект урн о -

етнографски музей на
открито "Стария Добрич",
къща-музей "Йордан
Йовков", дом-паметник
"Йордан
Йовков",
Етнографската къща,
Музея в градския парк,
Художествената галерия,
храмовете "Свети Георги"
и "Света Троица",
арменската църква "Свети
Балчик като център на туристически атракции
Ованес" и зоопарка.
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