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На територията на об-
ласт Добрич  се изпъл-
нява Проект "Трансгра-
ничен бизнес център за
развитие на туризъм и
изграждане на Агро и Ри-
бен пазар" по програма
за трансгранично сътру-
дничество: Румъния-Бъл-
гария /2007-2013/, с водещ
партньор  Община Наво-
дари, Румъния и българ-
ски партньор Сдружение
с нестопанска цел Евро-
пейски институт по кул-
турен туризъм "ЕВРИ-
КА", град Добрич. Цел-
та на проекта е да сти-
мулира бизнес сътруд-
ничеството в областта
на туризма и рибната
индустрия между двата
трансгранични региона

- Наводари и Балчик. За
осъществяването на та-
зи цел Сдружение" ЕВ-
РИКА" организира сре-
ща за обмяна на опит
между румънски и бъл-
гарски представители на
туристическия бизнес от
Община Балчик и Общи-
на Наводари, която да
подпомогне процеса на
бизнес коопериране  в
трансграничния регион.
Събитието се проведе на
24 и 25 Април 2014 г. в
град Балчик, хотел Ре-
джина Мария Спа. Дне-
вният ред включваше
посещение на най- попу-
лярните туристически
атракции от Балчик и
споделяне на добри пра-
ктики. На срещата бе из-

несена презентация за
най-новите тенденции на
туристическия пазар,
профила на туриста през
21 век и засилване кон-
курентноспособността
на туристическите пре-
дприятия от трансграни-
чния регион.

Проектът е с продъл-
жителност 15 месеца
(30.03.2013 - 29.06.2014) и
е на обща стойност 1 469
161,14 евро, като 84.82%
от средствата се предо-
ставят от  Европейския
Фонд за Регионално Раз-
витие, 13 % национално
съфинансиране и 2.18 %
личен принос на парт-
ньорите по проекта.

Божанка ДОБРЕВА
Консултант в "Еврика"

Îïîæàðåí å ðåñòîðàíò "Êåñòåíà"
ïî àëåÿòà êúì Äâîðåöà â Áàë÷èê

След 3-часова борба на балчишките пожарникари бяха спасени съседните обекти, а от приятния
вископрофесионален ресторант “Кестена”, за съжаление, останаха само отломки.  Фото: А. КОСТОВА

Николае Матей, кмет на румънския град Наводари; Красен Русев, директор
на сдружение “Еврика” и преводачът от румънски език Хинчо Хинев
обсъждат трансграничния проект за построяване на бизнес център и
изграждане на агро и рибен пазар в Наводари.                Фото: М. КОСТОВА

Най-посещаваното при-
ятно и високо професио-
нално ресторантско заве-
дение  по алеята към "Дво-
реца", точно срещу входа
на Ботаническата градина
бе подпалено миналата се-
дмица. Ресторант "Кесте-
на"работи вече десет годи-
ни през летните месеци,
умело ръководен от собс-
твеника балчиклията Иван
Иванов /Бебето/.

Той притежава освен
изгорелия ресторант, съ-
що и хотел. Наскоро беше
споделил, че е готов да за-
почне сезона и че очаква
много румънци за Велик-
ден и Гергьовден, както
всяка година по алеята към
"Двореца". В града упо-
рито се говори, че се ка-
сае за умишлен палеж. То-
ва е една от версиите, по
които работи оперативно-

следствената група,споде-
ля и началникът на ОУ
ПБЗН-Добрич гл. инспек-
тор Дарин Димитров. Бал-
чишките следователи оба-
че все още не са открили
следи от умишлен палеж.

Сигналът за пожара е по-
лучен около 4 часа сутрин-
та. Два пожарни автомоби-
ла от Балчик са го гасили
до 7 часа. Огънят е унищо-
жил цялото заведение -

фургон и спомагателна по-
стройка, 6 броя черна и
бяла техника и 90 маси и
столове.

Има поражения и върху
съседните обекти, жалват
се комшиите Петър Дими-
тров и Евдоки Иванов, но
са благодарни, че са се
отървали леко. Никой ня-
ма застраховка за построй-
ки и имущество.

Маруся КОСТОВА

Акция “Да почистим Бълагрия за един ден” на 26.04.2014 г. ФТА “Балик” посадиха и дърво до НЧ “ В. Левски”.

Сред най-активните в акцията “Да почистим Бълагрия за един ден” на 26 април 2014 година бяха военни и пожарникари, ученици и пенсионери, както и жители на блоковете в
кв. "Балик". Отново останаха непочистени микросметищата в ромската махала на квартал “Изток” - Балчик                                                                                 Фото: Албена ИВАНОВА




