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Димитър Димитров, нач. отдел “ТЕМСЕ” към ОБА - Балчик и избраните с интервю 10 кандидати за
участие в курс за екскурзоводи.                                                                                               Фото: М. КОСТОВА

Екипът на Сдружение “Еврика”, който ще обучава бъдещите екскурзоводи
на атрактивните балчишки туристически обекти.
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С тази препоръка на
12 март 2014 г. започна
квалификационният
курс за професия "Екс-
курзовод"по проекта
"Подобряване на тури-
стическите атракции и
свързаната с тях инфра-
структура на територи-
ята на Община Балчик".
С конкурсно интервю от
кандидатствалите са из-
брани 10 души, като 6 от
тях ще заемат местата за
екскурзоводи в подгот-
вяните 3 нови туристи-
чески обекта в Община-
та - Мелницата на Рибар-
ски площад, Текето "Ак
Язълъ Баба - Св.Атанас"
в с.Оброчище и разкоп-
ките на средновековна-
та крепост "Дионисопо-
лис"в кв."Хоризонт".
Екипът на Сдружение
"Еврика" от гр.Добрич

е подготвил проекта на
базата на своите изсле-
двания на културните
ценности, традиции,
обичаи, исторически
забележителности с цел
развитие на културен
туризъм в Община Бал-
чик. Красен Русев като
председател на Сдруже-
нието и съпругата му
Божанка Добрева, като
експерт, прилагат инова-
тивен подход при създа-
ването и промотиране-
то на туристическите
продукти, атракциите и
туристическите дести-
нации. Двамата специ-
алисти използват добри
практики от европейс-
ките страни, които са ли-
дери в туристическата
индустрия. Сдружение-
то съществува и актив-
но работи от 2003 г. За

обучението на екскур-
зоводите ще се ползва
младият и задълбочен
опит, амбицията и енту-
сиазмът на Антраник
Манукян, който от 6 го-
дини ръководи туристи-
ческа фирма "Андрос
Адвенчърс" ЕООД и Ди-
ана Тилкова-Павлова,
която от 13 години се за-
нимава в туристическия
бизнес и сега е шеф на
туристическата агенция
"Balkan Pro Travel"Доб-
рич.  А.Манукян каза на
бъдещите екскурзово-
ди, че тази професия
изисква сила, професи-
онализъм, които се пос-
тигат с усмивка, с жела-
ние. С позитивизъм -
към целенасочено дей-
ствие. Д.Тилкова, събра-
ла опит от работа в Ал-
бена, от организирани

екскурзии в страната и
чужбина, подчерта, че
теорията е нещо, което
се учи, а всеобхватната
практика изисква задъл-
жителен ентусиазъм и
въображение. Туристът
забравя главата си в къ-
щи. Всяка информация,
която му се поднася,
трябва да е по много де-
ликатен начин, за да се
върне отново на тази де-
стинация и да остане със
спомен за нещо прекра-
сно изживяно. Б.Добре-
ва прочете учебния
план: 340 учебни часа-
100 ч. теория, 200 ч. пра-
ктика и 40 ч. производс-
твена практика. Обуче-
ние на модулен прин-
цип, с прекрасни учеб-
ници, написани от най-
добрите преподаватели
по екскурзоводство. Ле-

кции и практически уп-
ражнения, с интеракти-
вни методи и иноватив-
ни модели на обучение.
Кр.Русев разказа с при-
същия му забавен пове-
ствователен стил, че ко-
гато се работи с жела-
ние, се постигат резул-
татите като завършени-
те вече проекти: "Тран-
сгранична дестинация
за културен туризъм Ис-
тър-Понтика" за сътру-
дничество между Бъл-
гария и Румъния, спече-
лил награда за проект с
най-голямо влияние в
трансграничния регион
България - Румъния и
диплом на годишния
конгрес "Инициативи за
Източна Европа"; "По-
добрена информира-
ност на трансграничния
туристически клъстър

за управление и опазва-
не на околната среда по
ПТС България - Румъ-
ния 2007-2013 г."; "Тра-
диция, оригиналност,
уникалност и богатство
за иновативна стратегия
за развитие на туризма
в Черноморския реги-
он"; "Трансграничен
бизнес център за тури-
зъм и изграждане на
Агро и Рибен пазар",
който ще завърши към
30 юни 2014 г. Сдруже-
ние "Еврика" има Цен-
тър за  професионално
обучение, който пред-
лага обучение по 20-те
най-търсени професии
от сферите на хотелиер-
ството, ресторантьорст-
вото, туризма и предп-
риемачеството на опе-
ративно и управленско
ниво. Издава лицензия

за професионално обу-
чение. Успешни екскур-
зоводски курсове Сдру-
жението има проведени
в гр.Силистра, Разград,
Добрич, а от 12 март - и
в Балчик.

Пожелаваме на бъде-
щите екскурзоводи, ко-
ито ще имат 10-годишен
договор за работа в Об-
щината, да получат за-
дълбочени познания
във всяка област, свър-
зана с балчишките при-
родни забележителнос-
ти, исторически и кул-
турни паметници. Да
познават и пропаганди-
рат с местен патриоти-
зъм постиженията ни в
социално-икономичес-
кото и културно разви-
тие на Балчик, региона
и цялата страна.

Маруся КОСТОВА

Поетесата Камелия Кондова на среща със свои
почитатели от град Балчик - на 18.03.2014 в кафе
“Интелигент” на ч-ще “П. Хилендарски”

                                                   Фото: М. КОСТОВА
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На 18 март 2014 г. в кафе
"Интелигент" в нашия град
заглавните герои ни поведо-
ха из неизследваните лаби-
ринти на човешката душе-
вност, толкова богата на впе-
чатления, възторзи и изве-
стна доза тъга. Добричката
поетеса Камелия Кондова,

любимка и на балчиклии и
гостувала два пъти на лите-
ратурния клуб "Й.Кръчма-
ров", сега представи нова-
та си поетична книжка "Бай
Георги има тъжни рамене".
К.Кондова е известна побе-
дителка от националните
конкурси "Петя Дубарова"/

Бургас/, "Веселин Ханчев"/
два пъти/, "Литературен
глас" /Ст.Загора/, "Петър
Алипиев". За стихосбирка-
та си "Малки смърти" през
2007 г. е удостоена и с наг-
радата на СБП, на който е
член от 1997 г. Сантимен-
талност рукна у всички нас,
когато Камелия, с достойн-
ството си на авторка на 7
стихосбирки, ни потопи в
дебрите на неразгаданата
чувственост, на необясни-
мия стремеж към любов, на
пламъка  да се победи само-
тата. Един пламък бял, неу-
кротим, подобно катарзис.
Заглавието "Бай Георги има
тъжни рамене"е според мен
провокативно. И това пое-
тесата заявява още в нача-
лото: "Сами сме - значи за-
лезът съм аз. Примигвам с
бивши мигли на момиче…
И вече нямам сили да се бо-
ря. Любимият е с тъжни ра-
мене." Мнозина от нас, Ге-
оргьовците, които познава-
ме Камелия, ще се бием в
гърдите, че сме прототипи
на нейния Бай Георги. Само
Камелия знае кой е той. Об-
разът му е обобщение на чо-
веците, преминали през емо-
ционалния свят на поетеса-
та. В 67 стиха тя силно наб-
ляга на метафората "тъжни

рамене". Зад своята поети-
ческа, но женска устреме-
ност, суетност и чар К.Кон-
дова крие трепетно богат
духовен усет. Зад носталги-
чната неотстъпчивост се
крие бълбукащ извор на то-
пла душевност, изтръгната
въздишка. Всички стихове
се контролират със съкро-
вена взискателност, особе-
но, когато става дума за ху-
дожник, не само в класиче-
ския смисъл на думата. В
"Така се обича художник"
поетесата е твърда и лако-
нична: "Нека рисува. Не
мен. Аз съм смъртна жена.
Нека е някое светло небес-
но момиче. Нека е курва. Та-
ка се разказва душа. Аз съм
наясно, че само душа се оби-
ча." Явно е благородството
у нея. То още от далеч се
откроява. Без усилие виж-
даме поетесата и обещава-
щата загадъчна усмивка на
жената. Женското най-сил-
но оръжие след сълзите.
Пустата му Камелия! Впе-
чатлен съм от естествената
непринуденост при избора
на теми, родени от непосре-
дствените преживявания.
Обожавам хармонията на
словесните и ритмични по-
дредби. Завладян съм от
психологическата щедрост

на нейния талант, на изпо-
ведната и поезия. Има мно-
го оригинални хрумвания,
които не са търсени нароч-
но, а са избликнали саморо-
дно. Поезията и е притега-
телен център за изплакване
на стаени чувства, със запо-
мнящ се висок градус на
въздействие, с магнетично
ядро на привличане души-
те към преизподнята на чу-
вствата. Заглавията на сти-
хотворенията показват не-
йните поетически находки:
"Раздялата не е от малките
смърти", "Отвъд картината
пиша", " И в раздялата има
прошка" и пр.

Творчеството на Каме-
лия Кондова е силно като
майчината и любов. Думи-
те на сина и Самуил са по-
казателни: "Моята майка е
много добра и хубава, само
дето много пише."Дъщеря
и Мария също потвържда-
ва думите на брат си. И не-
ка пише Камелия Кондова.
Ние искаме нейната сърца-
та поезия.

Стихосбирката "Бай Геор-
ги има тъжни рамене" ще
стане стартова площадка за
следващ полет на птицата на
поезията, наречена Каме-
лия.

Георги ЙОВЧЕВ
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Спешно издирваме председателя на Гражданс-

кото сдружение "Белият бряг" /Запазване на при-
родата по Северното Черноморие/. Ако все още е
тук, в нашия град и не си е купил еднопосочен
билет от някой терминал, то нека заповяда на сре-
ща с нас, шепата "спартанци", останали в Балчик.
Има какво да си кажем. Съвсем не е достатъчно да
отидеш на една сбирка, присъстващите да те избе-
рат за водач с твое съгласие, да благодариш за до-
верието, а после - ни кост, ни вест от тебе. По-зле  и
от детска игра. Децата ще се сдърпат, ще се сбият,
но ще се оправят помежду си и пак ще играят зае-
дно. А ние, големите? Какво правим? Ако ти лип-
сват лидерски качества, отговорност, самодисци-
плина, умение да ръководиш, воля да се доказваш
чрез всичко, с което си се нагърбил - не подвеждай
и не лъжи хората. Най-лесната победа е бягството,
а то е равно на предателството. Колко много нуж-
да има нашият град от "Белият бряг", точно сега, в
годините на пагубната метаморфоза на ландшаф-
та в крайбрежната част! Загубената магнетична
романтика на Балчик никога не може да се върне.
Жалко, но факт, защото всеки гражданин говори,
но нас никой не ни пита и не ни чува. Другото е
авантюра. Идваш, изкарваш 2-3 мандата, облизваш
каймака, колкото можеш и заминаваш. Е, върху
облика на града оставяш и хубава следа, но греш-
ките, особено ако са фрапиращи, натежават мно-
го. Времето ще покаже. А ние от "Белият бряг" си
търсим водач. Каним младите балчиклии да се вле-
ят в това екологично сдружение, за да запазим то-
ва, което все още е останало. Нали не искаме с
нашия уникален град да се случи това, което стана
по Южното Черноморие!

Група граждани от "Белият бряг"




