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Клуб “Хинап” на празник в гр. Ген. Тошево                                              Фото: Деспина  МАРИНОВА

И тази година пред-
седателят на Регионал-
ния съвет на инвали-
дите Добрич Олег Те-
мелков инициира Ре-
гионална пролетна
среща на хората с ув-
реждания и дълготрай-
ни здравословни про-
блеми. Това се случи
на 20 април в гр.Г.То-
шево. Китното добру-
джанско градче, раз-
цъфнало с много зеле-
нина и цветя, чисто и
подредено от трудо-
любиви хора с грижли-
ви ръце, посрещна го-
сти от Балчик, Кавар-
на, с.Челопечене, Тер-
вел, с.Стожер и Доб-
рич. Любезните дома-
кини от клуб „Кураж”
Г.Тошево посрещнаха
колегите си и им пока-
заха забележителнос-
тите на градчето. Вси-
чки посетиха градския
музей, където бяха за-

Участниците в семинара по туризъм са от Молдова, Румъния и България
(Добрич и Балчик).                                                                              Фото: М. КОСТОВА

Водещите семинара Божанка Добрева и Родика Стойка.
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познати с богатата ис-
тория на градчето, по-
лучило името на слав-
ния ген.  Тошев, на
чийто паметник бяха
положени цветя. Гос-
тите, водени от активи-
стки на клуб „Кураж”
се поклониха и пред
други паметници – на
руския император
Александър II, на голе-
мия български писа-
тел Й.Йовков, пресъз-
дал в творбите си бо-
гатата душевност на
добруджанеца.

Срещата продължи с
празничен обяд в ком-
плекса „Св.Георги”,
разположен в парка на
града. Получи се инте-
ресен импровизиран
концерт от изяви на
всички клубове, поста-
рали се да покажат ар-
тистично майсторство
и оригинални хрумва-
ния с рецитации, ске-

чове, вицове, музикал-
ни изпълнения. Клуб
„Хинап” се представи с
интересна група – гос-
пожа Балчик /Д.Мале-
ва/ с дъщерите си Лю-
бов, Трудолюбие, Чис-
тота, Ухание, Сръч-
ност, носещи ориги-
нално декорирани ме-
тли, които бяха подаре-
ни на другите клубове.
С работнички по чис-
тотата се изяви и гру-
пата жени от с.Челопе-
чене, които раздадоха
„сливи за смет”, а по-
късно изпяха и своя
химн „Ой, село, село,
наше село, в теб живе-
ем като в рай”. Весел
хоровод изпълниха и
жените от Г.Тошево.
Произнесоха се и поз-
дравителни слова от
председателите на клу-
бовете, прозвучаха па-
триотичните стихове
на нашата Пенка Ди-

митрова.
И както винаги в таки-

ва случаи, веселата ат-
мосфера се поддържа-
ше с изпълнения на му-
зикантите от ресторан-
та – български народни
хора и песни, популяр-
на румънска музика,
любими естрадни пес-
ни. Музикалната надп-
ревара завърши с прек-
расното изпълнение на
добруджанския шедьо-
вър „Лале ли си”.

Балчишките хора със
здравословни пробле-
ми от клуб „Хинап” зна-
ят да се веселят, но не за-
бравят и задълженията
си. На връщане, въоръ-
жени с торби и ръкави-
ци, почистиха предви-
дените за тях райони и
събраха 10 чувала отпа-
дъци. За да блесне още
повече живописната
красота на Балчик.

Мария АНДРЕЕВА

Клуб “Хинап” в Г.Тошево Традиция, оригиналност,
уникалност и богатство за

иновативна стратегия на туризма
в Черноморския регион -

TOURIST

В периода 21  23 Ап-
рил 2013 година в град
Балчик, в хотел „Реджи-
на Мария” се провежда
семинар по проект „Тра-
диция, Оригиналност,
Уникалност и Богатство
за Иновативна Страте-
гия на Туризма в Черно-
морския регион”, по Съ-
вместна оперативна про-
грама “Черно море”
2007-2013, на тема „Зна-
чението на МСП и тури-
стически агенции в раз-
витието на вътрешен и
международен тури-
зъм“.Домакин на семина-

ра е Българският парт-
ньор по проекта-Евро-
пейски институт по кул-
турен туризъм “ЕВРИ-
КА”, Добрич. Проектът
се изпълнява съвместно
от водещия партньор
община Ефория, Румъ-
ния, съвместно с българ-
ския партньор и молдо-
вския  община Негря.
Лектор на семинара е го-
спожа Родика Стойка.
Като заинтересовани
страни в семинара вземат
участие представители
на туристическия бизнес
от трите страни  парт-

ньорки.
Участниците имаха възмо-

жност да представят своя би-
знес и да установят полезни
контакти с цел  предлагане
на общи туристически про-
дукти и маршрути в района
на трите страни. Посетиха
Ботаническата градина, нос
Калиакра, еко центъра в Ша-
бла, Голф игрището Блек
Сий Рама и к.к. Албена.

Божанка ДОБРЕВА
Координатор проект

Европейски институт
по културен туризъм

ЕВРИКА
Добрич.




