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/Продължава от стр.1/
Наред  с промо цио-

налната му роля, той
може да се използва за
мотивиране и подпома-
гане на туристическия
бизнес  в процеса на
сертифициране с евро-
пейската екомаркиров-
ка и система за управ-
ление на околната сре-
да EMAS.

Другият важен про-
дукт от реализацията на
проекта, като източник
на информация за опаз-
ването на околната сре-
да и борбата с климати-
чните промени е създа-
деният „Зелен интернет
портал”. Неговата зада-
ча е да информира пре-
дставителите на туристи-
ческия клъстер за мето-
ди и системи за управ-
ление на въздействието
върху околната среда.
Освен това порталът по-
пуляризира възможнос-
тите за екотуризъм в ре-
гиона, зелени практики и
инициативи в туристиче-
ския клъстер от трансг-
раничния регион, въз-
можностите са сертифи-
циране с европейската
екомаркировка и систе-
мата за управление на
околната среда EMAS.
Чрез Зеления портал се
осигурява достъп до из-
градената трансгранич-
на екомрежа на туристи-
ческия клъстер. В еком-
режата първоначално са
се включили 40 фирми
от трансграничния ра-
йон, а сега вече те са око-
ло 100, съобщиха от
„Маре Нострум”.

Към момента на тери-
торията на Добричка
област само един хотел
петзвездният „Фламин-
го гранд” в Албена, кой-
то притежава екосерти-
фикат. Подготвя се за
сертифициране и един
хотел в Балчик, съобщи
ръководителят на прое-
кта Таня Гичева. С из-
ползването на двата зна-
ка  екомар кир овка и
EMAS, са много запоз-
нати в Западна и Цент-
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Äîáðåâà, îò ñäðóæåíèå “Åâðèêà”
рална Европа и са абсо-
лютно непознати у нас,
каза Божанка Добрева
от сдружение „Еврика”.
Тя подчерта, че получа-
ването на един от двата
сертификата означава
корпоративна социална
отговорност към упра-
влението на околната
среда, намаляването на
използването на ресур-
сите и отпадъците. В
рамките на проекта са
разработени и два наръ-
чника  за сертифицира-
не с екомаркировка и
Заключителната прес-
конференция по проект
“Повишена информи-
раност на туристичес-
кия клъстер за управле-
ние и опазване на окол-
ната среда”, реализиран
по Програмата за тран-
сгранично сътрудниче-
ство Румъния-България,
бе дадена от представи-
тели на трите партньор-
ски организации, реа-
лизирали проекта - ТПП
Добрич, сдружение „Ев-
рика”,  До брич  и
НПО”Маре Нострум”,
Констанца, Р умъния.
Устойчиво използване
на природните ресурси
чрез разумна експлоа-
тация и ефективно изпо-
лзване на околната сре-
да в региона Добрич-
Констанца, това бе осно-
вната цел на проекта,за-
яви Таня Гичева от
ТПП, водещ партньор.
За 18-те месеца от 21 ап-
рил 2012г. до 20 октомв-
ри 2013 г. бе направен
анализ и оценка на за-
мърсеност на околната
среда и бе създадена
стратегия за устойчиво
развитие в трансграни-
чния регион, както и
план за нейното прила-
гане на практика. Ру-
мънските партньори от
„Маре Нострум” се ан-
гажираха със създаване-
то на „Зелен уеб пор-
тал”за популяризиране
на възможнос тите за
екотуризъм, зелени пра-
ктики и инициативи на
туристическия клъстер

от региона, както и въз-
можности за сертифи-
циране с ЕМАС, систе-
мата за одит и управле-
ние на околната среда и
Европейската екомар-
кировка. Също така бе
изградена и трансграни-
чна екомрежа на турис-
тическия клъстер, къде-
то вече са се регистри-
рали 35 партньора от
българска страна и око-
ло 130 от румънска стра-
на. Порталът е разрабо-
тен на три езика- румън-
ски, български и англий-
ски и най-динамичната
му зона е форумът, къ-
дето експерти ще могат
да консултират хората,
които се интересуват от
проблематиката. Важен
резултат от работата по
проекта е и изработва-
нето на 40 минутен
филм, в който са синте-
зирани идеите на прое-
кта, и който ще бъде по-
казан по националната
румънска телевизия и
по регионалната телеви-
зия в Каварна. Основна-
та задача на сдружение
Еврика бе да разработи
учебна програма с обх-
ват 40 учебни часа и да
издаде две учебни пома-
гала, едното от които е
по устойчиво развитие,
а другото е наръчник за
обучение на експерти
по Европейска екомар-
кировка и ЕМАС. Бо-
жанка Добрева от сдру-
жение”Еврика” обяви
за решението на сдру-
жението да се сертифи-
цира по ЕМАС и ако ре-
зултатът е положителен,
ще стане третата в стра-
ната фирма с подобен
сертификат. Проектът
приключва, но дейнос-
тите по него  не, около
това се обединиха парт-
ньорите. Общата стой-
ност на проекта е 450 000
евро, като благодарение
на икономии в резултат
на тръжни процедури
усвояването е на 86 %, а
спестената сума ще бъ-
де използвана за подпо-
магане на други по-ус-

пешни проекти, където
финансирането не дос-
тига EMAS и за пости-
гане на устойчиво раз-
витие.

„България след Ита-
лия и Гърция е на трето
място по културно-исто-
рическо наследство.
Италия прави от исто-
рия 56 млн. евро годиш-
но, а България  2 млрд.
лв. общо от туризъм“,
заяви Крас ен Русев,
председател на сдруже-
ние „Еврика”. „Италия,
САЩ, Франция са шам-
пиони по туризъм. До
20-ина година и Китай
ще представи своя етно-
туризъм и ще ни прев-
земе“, убеден е специа-
листът. Търговско-про-
мишлената палата - До-
брич, и „Еврика” са во-
дещи партньори по про-
ект „Повишена инфор-
мираност на туристиче-
ския клъстер за управ-
ление и опазване на
околната среда”, който
навлиза в последния си
етап. Той се осъществя-
ва по Програмата за
трансгранично сътруд-
ничество между Бълга-
рия и Румъния за 18 ме-
сеца и е на стойност 455
653,82 евро. От румънс-
ка страна партньор е
сдружение „Маре Нос-
трум” - Констанца. Це-
лите на проекта са из-
пълнени до голяма сте-
пен - да се насърчи ус-
тойчивото експлоатира-
не на природните ре-
сурси в трансграничния
регион Добрич  Конс-
танца, обучение на ту-
ристическия клъстер и
на потребителите на ус-
луги в регион Добрич и
Констанца за опазване-
то на околната среда, ко-
ято като маршрути или
обекти да носи приходи,
отбелязаха присъства-
щите от румънска и
българска страна на за-
ключителната конфе-
ренция в ресторант „Се-
лена” Балчик на 31 ок-
томври 2013 г.

Маруся КОСТОВА
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В с. Кюлевча, Шуменско, се проведе на 10 ноември 2013 г. фестивал на младото вино и пресния суджук, в
който участваха с успех самодейците от НЧ “Просвета” с. Соколово.                                  Фото: Кина ЛИПОВАНСКА

Стара японска легенда
разказва за трагичната лю-
бов между двама млади –
момъкът бил неизлечимо
болен. Девойката беряла
билки и търсела най-леко-
витата, за да го спаси. Съ-
жалил я Бог, подал и краси-
во цвете и поръчал тя да го
нареже на малки късчета –
колкото парченца направе-
ла, толкова дни живот да-
вал той на любимия и. Ря-
зала девойката, старала се
да направи, колкото може
повече части и порязала
пръстите си. Потекла кръв,
обагрила дланите и, съжа-
лил я Господ и спасил лю-
бимия и. На името на де-
войката Хризи нарекли и
цветето хризантема. От ка-
пките кръв на девойката цъ-
фнали червените хризанте-
ми; от мъката и – лилавите;
от чистотата и – белите; от
радостта и, че  е спасила лю-
бимия си – жълтите. А на
колкото частици нарязала
девойката цветето, толкова
листенца има гордата при-
нцеса на цветята – хризан-
темата.

С тази красива приказка
бе открит Фестивалът на
хризантемата в с.Козлодуй-
ци, Добричко. За девета
година китното добруджан-
ско село, носещо гордо
името на Ко злодуйския
полк, освободил го от тур-
ско робство през  1878 г.,
организира и празнува то-
зи оригинален празник – на
хризантемата.

И тази година, на слънче-
вия 8 ноември, селото пос-
рещна гости от Балчик, от
Шабла, от с.Смолница, по-
канени да се порадват на кра-

Ôåñòèâàë íà õðèçàíòåìàòà
сотата на хризантемите и ди-
митровчетата, отгледани с
любов в селските градини.
Гостите бяха посрещнати с
хляб и сол в кметството, къ-
дето в голямата обредна за-
ла беше подредена най-кра-
сивата изложба от свежи ус-
михнати цветя. Не „скръб-
ните мраморни принцеси”
от песента, а живи, ярки, пъ-
стри – от ледено бялото,
през всички цветове на дъ-
гата, до най-привлекателно-
то лилаво, едри, ухаещи на
богатата и щедра добру-
джанска есен – сякаш поса-
дени и отгледани от грижли-
вите ръце на Йовковите Бо-
ряни, Василени, Божури,
Албени…

А техните потомки наи-
стина бяха там, в кметст-
вото, подредили с вкус цве-
тята, наредили пищни тра-
пези. На тяхното гостоп-
риемство и настойчива по-
кана откликнаха певчески-
те групи на клуб „Хинап”
– „Неспокойни вълни” и
„Бяло цвете”, както и вете-
ранките-гим настички от
клуб „Здравец”. Те разно-
образиха програмата на
домакините със своите въ-
одушевени изпълнения – и
пяха, и дем онстрираха
гимнастиката си.

Самобитният празник за-
почна по традиционният
начин – с хубави поздрав-
ления към гостите от воде-
щата Кера Иванова, със
слово на кмета Пепа Въл-
чева, с поздравления и ори-
гинален подарък /сувенир
на лодка с име”Хризанте-
ма”/ от Димка Малева, от
читалищните секретари на
Шабла, Смолница, от офи-

циални гости от Добрич.
Поздравително слово про-
изне се Марин Драг нев,
председател на ОбС на пен-
сионерите  от гр.Доб-
рич.Той наг ради кмета
П.Вълчева с грамота и връ-
чи Библия на Кера Ивано-
ва от името на клуб „Ка-
линка Вълчева”. Топли ду-
ми към организаторките на
празника отправи и Мария
Атанасова от Добрич.

След тържествените сло-
ва последваха наздравици,
вкусен обяд, хора и ръче-
ници. И домакини, и гости,
участваха в богата музи-
кална програма, с много
настроение. Разменяха се
подаръци между домакини
и гости – всяка балчиклий-
ка беше подготвила цвете,
аранжирано интересно, но
най-оригинална се оказа
Пенка Рускова, която беше
аранжирала хризантеми в
красива висока дамска ла-
чена обувка; сръчната Де-
спина Маринова беше из-
работила красиви картич-
ки с квилинг /нейна запазе-
на марка/ и много интере-
сен венец от сухи есенни
цветя. Те бяха наградени с
бижута в последвалия кон-
курс. Колко много красиви,
оригинални и полезни не-
ща могат да сътворят гри-
жливите ръце на хората с
добри сърца.

Празникът завърши в къ-
сния следобед с интересен
обичай – в поддържания
парк пред кметството ри-
туално бяха посадени хри-
зантеми – жест на поклон
към красотата и хората,
които я носят в сърцата си

Мария АНДРЕЕВА

Балчишката група от клуб “Хинап” и клуб “Здравец”, бе тържествено
посрещната на Фестивала на хризантемата в с. Козлодуйци, Добричко.

Хризантемите игриво съчетаваха своите цветове и създаваха радост. Сред тях бе и
подаръкът на балчиклии - лодка “Хризантема”, изработена от Д. Малева.

Ветераните - гимнастички от клуб “Здравец” представиха своите  лечебни
упражнения пред гостите на фестивала.                 Фото: Деспина МАРИНОВА




