
                             13 юни - 19 юни 2013г.  2В РЕГИОНА
От 15.06.2013 до

17.06.2013  в  град Бал-
чик, ще се състои  .ІV.
МЕЖ Д У НАР ОДЕ Н
МУЗИКАЛНО  ТАН-
ЦОВ  ФЕСТИВАЛ
„СЛЪНЧЕВА   БЪЛГА-
РИЯ”.  Организатор на
фестивала е Туристиче-
ска фирма „Олимпия
Груп” от град Добрич,
туроператор от 1996 год,
с подкрепата на Общи-
на Балчик и община
град Добрич.

Творчески колекти-
ви от България, Русия,
Беларус и  Украйна  ще
покажат разнообразни
художествени произ-
ведения.

Фестивалът има за

цел да  популяризира
България и  гр. Балчик
като дестинация за кул-
турен туризъм. Меж-
дународно жури с
участието на Стоян
Господинов  главен ху-
дожествен ръководи-
тел на ПФА „Добру-
джа”, Харисов Победа
член на Управлението
на Украинския нацио-
нален съюз на хореог-
рафите, Игор Храмов
главен балетмайстор
на Лвовския оперен
театър, Наталия Атана-
сова  управител на
„Олимпия Груп” лау-
реат от фестивали,
обективно ще оценява
изпълненията и ще да-

де тласък в кариерата
на стотиците участни-
ци в нашия фестивал.

Отправяме Ви пока-
на,  да присъствате на
откриването на меж-
дународен танцов фе-
стивал „Слънчева Бъл-
гария”

Откриването е на
дата: 15.06.2013 год.
от 16:30 с тържестве-

но ше ствие по ул .
„Черно море”  и от
17:00 ч. Концерт гр.
Балчик, сцена на цен-
трален площад „21-ви
септем ври” .  и
16.06.2013 от 17:00 ча-
са- конкурсна прог-
рама, галаконцерт и
награждаване.

Концерт в град Доб-
рич на 17.06.2013  от

18:00 часа на площад
„Свобода” с участието
на ПФТС „Добруджа”
Добрич, ансамбъл
„Полисяночка”- г.
Лвов, ансамбъл „Ве-
селые Черевички”- Ук-
райна и победителите
на фестивала.

За контакти: Наталия
Атанасова

тел:0896 806622

Програма на
мероприятието:

15.06.2013г.
16:30 ч. Тържестве-

но шествие по марш-
рут от Рибарски пло-
щад по улица Черно
море до централен
площад „21-ви Сеп-
тември”. Количество
на участниците във
шествието - около 500
участника.

17:00 Тържествено
откриване на  Фести-
вала  „Слънчева Бълга-
рия” и приветствия от
официални лица и ор-
ганизатори на площад
„21-ви Септември”.

17:30 Начало на І
кон кур с е н  д е н  н а
фестивала на сцена-
та на площада

20:30 Край на І конкур-
сен ден

16.06.2013г.
17:00 Начало на ІІ кон-

курсен ден площад „21-
ви Септември”, гр. Бал-
чик

20:00 Начало на Гала-
концерт, награждаване
и закриване на Фестива-
ла “Слънчева България”
гр. Балчик, площад „21-
ви септември”

20:00 часа Край.
17.06.2013г.
18:00 часа - Концерт  в

град Добрич,  пл. Сво-
бода, централна сцена

Книга със заглавие
„Североизточна Бълга-
рия – Гид за пътешест-
веници” е новият хит
сред изданията за култу-
ра и туризъм в страна-
та. Целта на изданието е
да се събере цялата ту-
ристическа информа-
ция за региона на едно
място. За първото изда-
ние кратък разказ напи-
са писателят Захари Ка-
рабашлиев. Той е роден
в Добруджа, но сега жи-
вее в Сан Диего. Кратка
история за своя род на-
писа и художничката Ве-
лина Христова, родена

в Пловдив, но живееща
в Добрич. Автор на ос-
новния текст е психоло-
га Гавраил Гавраилов,
който също живее отс-
коро в Добрич.

Фокусът на книгата е
върху възможностите за
развитие на алтернатив-
ни форми на туризъм,
които са актуални цело-
годишно и същевремен-
но представляват инте-
рес за пътешественици-
те.  В момента всички
свързват Североизтока с
лятото и морето. Това е
твърде недостатъчно, а в
последните години масо-
вия туризъм постепенно
стана сив и скучен и бо-
гатите клиенти от страна-
та и чужбина потърсиха
други дестинации.

Изследват се темите
поклонничество, био-
продукти, еко и селски
туризъм, екстремни
спортове, кулинарен и
фестивален туризъм. Но-
вият закон за туризма де-

финира шест туристиче-
ски региона, един от тях е
Североизточна Бълга-
рия. Той изцяло обхваща
територията на Добру-
джанската етнографска
област и това е рядък
шанс за акцентиране вър-
ху местните особености
като импулс за развитие
на вътрешността на реги-
она. Интерес представля-
ва какво се случва в мал-
ките общини в Добруджа
и Лудогорието.

Книгата излиза на че-
тири езика- български,
английски, руски, румън-
ски. Това са най-използ-
ваните езици от туристи-
те тук. Като част от пър-
вото издание се обявява
конкурс за фотопис от ре-
гиона с тема  „Пътят на
свещената вода”. Инте-
ресни тук са северният
бряг на морето, езерата,
чешмите, суходолията,
текетата с чудотворните
извори (аязмо), река Ду-
нав, невидимият подзе-

Свежи идеи за развитието на туризма в региона
мен път на водата от Ма-
дара към Дунав, обратен
на пътя на християнство-
то в този регион, симво-
лите на бахайството в дво-
реца на кралица Мария.

В журито на конкурса
се включиха интересни
личности, запленени от
магията тук: Юри Ча-
рийски ( фотограф, ав-
тор на снимката на ко-
рицата на книгата), Надя
Иванова (етнолог, кон-
султант по темата за во-
дата), Велина Христова
(художник, майка на че-
тири деца), Александър
Караджов (експерт в ту-
ризма, координатор на
проект за промотиране
на туристическа дести-
нация Средни Родопи),
Алек Александров ( ху-
дожник, член на УС на
ДПХ, дизайнер на кни-
гата), Гавраил Гавраи-
лов ( психолог, автор на
книгата, пътешестве-
ник). Динамиката в раз-
витието на темите ще се

следи и през 2014 г. Тога-
ва трябва да излезе нова
книга с най-добрите фо-
тописи от конкурса зае-
дно със задълбочен ана-
лиз за развитието на спе-
цифичните теми от тури-
зма в региона. Така ще
се получи натрупване
на рекламен ефект, по-
зитивни послания и ге-
нериране на допълните-
лен интерес към този
сравнително непознат
край на България.

Книгата излиза от пе-
чат в средата на юни
месец 2013г. и ще се
продава на много мес-
та в Североизточна Бъл-
гария, посещавани от
туристи. Националната
премиера за читателите
ще бъде в град Балчик
на 14.06.2013г. Събитие-
то е част от програмата
на фестивала „Процес-
Пространство” и ще за-
почне в 17 часа в Худо-
жествената галерия на
белокаменния град.

От 1-9 юни в КК
„Албена” се проведе
турнир по ша хмат.
Наградният фонд на
състезанието беше 30
000 евро. Това прив-
лече много елитни
шахматисти. Участва-
ха 163 човека от 30
държави.  Сред тях
имаше 31 гросмайс-
тори, 40 междунаро-
дни майстори и 13
фидемайстори. Лича-
ха имената на автори-
тетни шахматисти-
гросмайсторите Лу-
пулеску Вайда (Румъ-
ния), Тигран Петро-
сян (победител в тур-
нира) ,  Мелконян и
Григорян (Армения).
От българска страна
трябва да се отбеле-
жи участието на г-жа
Антоанета Стефано-
ва (световна шампи-
онка) и на г-н Васил
Спасов и г-н Борис
Чаталбашев.

ШК „Балчик” също
имаше представители

Международен турнир по
шахмат “Албена 2013”

на този форум – Пла-
мен Петров (трикратен
областен шампион за
юноши и градски пър-
венец) и пенсионера
Иван Пейчев. Двамата
играха според възмож-
ностите си. Загубите им
в последния кръг ги ли-
ши от напълно заслуже-
на парична награда.
Пламен показа завидно
постоянство. През тази
година в Пловдив той
стана първи в своята
рейтингова група. На
турнира в КК „Албена”
направи няколко запом-
нящи се партии. Най-
ефектната му победа
беше срещу руския опи-
тен майстор Василиев
само за 20 хода. Иван
Пейчев игра на ниво, ка-
то успя да запише три
победи.

 Пожелавам и на двата
да продължават да ни ра-
дват със своята игра, още
по-голямо постоянство
и успехи в шахмата.

Красимир КИРЧЕВ

В петък в Универси-
тетска Ботаническа гра-
дина  Балчик беше отк-
рита изложба с творби
на млади художници
студенти от специал-
ност „Педагогика на
обучението по изобра-
зително изкуство” на
Шуменски университет
„Епископ Константин
Преславски”.

Картините, които бя-
ха представени в изло-
жбата са рисувани по
време на пленера, кой-
то се проведе от 27 май
до 1 юни 2013г. в УБГ-
Балчик. Студентите под
ръководството на доц.
д-р Димитър Балкански
и гл. ас. д-р Светозар Чи-
лингиров, рисуваха
фрагменти от Ботани-
ческата градина, архи-
тектурни елементи от
Двореца, както и пейза-
жи от морския бряг на
гр.Балчик.

Сред екзотичните
растения в постоянна-
та  експозиция  на
УБГ-Балчик от тропи-
чески и субтропични
растения бяха подре-
дени 34 творби  аква-
рел, графика, масло и

Изложба на млади художници
сред екзотичните растения в

УБГ-Балчик
темперни бои  запе-
чатали впечатленията
и стила на младите
творци.

Ръководителят на
пленера  доц. д-р Ди-
м итъ р  Ба лка нски,
благодари на Универ-
ситетска Ботаническа
градина  Балчик за
съ действ ието при
провежда нето на
обучението и ги поз-
драви за работата им
по подръ жка та  на
градината. Той заяви,
че УБГ-Балчик е едно
от найкрасивите мес-
та в страната ни. Бе-
ше направен изводът,
че общото между ху-
дожници и градинари
е стремежът им към
красивото: едните да
сътворяват и да се
грижат за съхранява-
нето му, а другите  да
го запечатват в свои-
те творби.

Ръководството на
УБГ-Балчик в лицето
на г-жа Ина Манчева
увери своите гости, че
винаги са добре дошли
и покани творците за
следващи изложби и
общи инициативи.




