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

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строите лствoремонтпроектиране

На 1,2, и 3 ноември
2013 г. в Истамбул се
проведе ХІV Междуна-
роден турнир по тенис
на маса за ветерани. За-
ла „Джафер ага” събра
над 120 състезатели от
12 страни – Русия, Гру-
зия, Румъния, Сърбия,
Хърватия, Македония,
Гърция,  Германия,
Иран, Турция, САЩ и
България.

Борис Червенков иг-
ра, представляващ спор-
тен клуб „Морски дяво-
ли” Варна и без загубе-
на среща, завоюва пър-
вото място. С това до-
каза предположението,
че щеше да бие турците
във Варна, ако бяха до-
шли на турнира в края
на лятото. Купата бе
връчена от президента
на СК „Фенербахче” Ис-
тамбул и кмета на
кв.”Кадъкьой”, азиатс-
ката част на Истамбул.
Всички състезатели бя-
ха наградени с грамоти,
екипи, сувенири на га-
ла вечерята, дадена от
кметството и спортен
клуб „Фенербахче”.

Браво на Борис Чер-
венков! Бъди здрав и
ппобедител и в бъдеще!

/Б.Т./

Áîðèñ ×åðâåíêîâ - ïðúâ ñðåä
120 ñúñòåçàòåëè

Борис Червенков най-напред сподели радостта си от победата с Бекир Карадениз, балчиклия, който
живее в Истамбул, завършил балчишката гимназия с випуск “1300 г. България” през 1981 г.

ЗУМБА ПАРТИ ПО СЛУЧАЙ 2 ГОДИНИ ЗУМБА В КЛУБ "АЛЕГРИЯ" ДОБРИЧ. КУПОНА ЩЕ
СЕ ПРОВЕДЕ В КОНЦЕРТНАТА ЗАЛА НА АРТ ЦЕНТЪР "ПАЛИТРА" НА 6-ТИ ДЕКЕМВРИ ОТ
18.00Ч. КАТО СЪОРГАНИЗАТОР Е И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР "ЗАХАРИ СТОЯНОВ".
ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ ЗАЕДНО И ДА ОТБЕЛЕЖИМ ВТОРИЯ РОЖДЕН ДЕН
НА ЗУМБА "АЛЕГРИЯ" С ГОЛЯМА ТОРТА И МНОГО ЕМОЦИИ!                 Вход 2 лв. (за деца - 1лв.)

Божанка Добрева от българска страна и Родика Стойка от румънска страна,
представиха на 31 октомври 2013 г. в ресторант “Селена” Балчик.
изпълнението на проекта “Повишена информираност на туристическия
клъстер за управление и опазване на околната среда.” Фото: М. КОСТОВА

Семейство Божанка
Добрева и Красен Ру-
сев съдадоха преди де-
сетина години сдруже-
ние “Еврика”. След упо-
рита работа за навлиза-
не на европейските про-
грами в областта на ту-
ризма в България, Сдру-
жение ЕВРИКА получи
специална грамота в се-
кцията „Културен тури-
зъм” за проекта „Транс-
гранична дестинация за
културен туризъм Ис-
тър-Понтика”, по Прог-
рамата за трансгранич-
но сътрудничество Ру-
мъния-България по вре-
ме на Втория междуна-
роден конгрес „Иници-
ативи за Източна Евро-
па 2013". Конгресът се
проведе през първата
седмица на октомври в
полския град Люблин. В
програмата, освен дис-
кусионни теми като Ту-
ризъм, Социални ино-
вации, Социална корпо-
ративна отговорност,

Óñïåõè íà åâðîïåéñêèòå
ïðîåêòè, ðúêîâîäåíè îò Êðàñåí
Ðóñåâ è Áîæàíêà Äîáðåâà, îò

ñäðóæåíèå “Åâðèêà”

Гражданско общество и
др., бе включен и кон-
курс за най-добър тран-
сграничен проект, съо-
бщи за медиите Божан-
ка Добрева, координа-
тор на отличения про-
ект. Партньори на сдру-
жение „Еврика” са Му-
зей за Национална Ис-
тория и  Археология
Констанца и Сдружение
„Европартньори” Доб-
рич.

Проектът „Повишена
информираност на ту-
ристическия клъстер за
управление и опазване
на околната среда” бе
отчетен на 31 октомври
2013 г. в гр.Балчик в при-
съствието на партньо-
рите от ТПП гр.Добрич,
в лицето на Таня Гиче-
ва и две неправителстве-
ни организации  „Еври-
ка” от България и „Ма-
ре Нострум” от Румъ-
ния. Общата му стой-
ност е 455 653 евро, като
усвоени, в резултат на

тръжните процедури, са
86 на сто от средствата.

Основната цел на проек-
та е да допринесе за устой-
чивото използване на при-
родните ресурси в трансг-
раничния район Констанца
Добрич чрез разумна експ-
лоатация и ефективно опаз-
ване на околната среда.

В рамките на проекта
е създаден 40-минутен
филм, посветен на окол-
ната среда. Той е озву-
чен на три езика  българ-
ски, румънски и англий-
ски. Целта му е да попу-
ляризира природните
паркове и защитените
зони в трансграничния
район и да представи ме-
тоди за тяхното опазва-
не и съхраняване.Фил-
мът представя начини за
защита на околната сре-
да и борба с климатич-
ните промени, както и
енергийно ефективни
продукти и примери за
екологични иновации.

/Продължава на стр.2/




