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Проект „Синергия на природата и културата – 
потенциал за развитие на трансграничния регион“ 

 Програма INTERREG V-A Румъния – България, 
На  15.07.2019 година от 10:00 часа в конферентната  зала на хотел 
«Мистрал” Балчик бе представен проектът, предизвикващ голям ин-
терес от гражданите на Мангалия и Балчик, поради условията, кои-
то предлага за подобряване опазването и устойчивото използване на 
природното богатство, ресурсите и културното наследство – цел на 
проекта. 
Продължителността на проекта е  3 години. Началото му е поставено 
на 29декември 2018 г., а приключването му предстои на 28 декември 
2021 г. Водещи партньори са Община Балчики Община Мангалия.
Бюджетът на проекта е 1 499 902.70 евро. 
• Бюджет на Община Балчик
– € 749 988,64, от които € 637 490,34 ERDF и € 112 498,30 Национален 
принос  
• Бюджет на Община Мангалия 
– € 749 914.06, от които € 637 426,95 ERDF и € 112 487,11 Национален 
принос
Общата цел на проекта е съхраняване и популяризиране на съв-
местното природно и културно наследство и създаване на устойчива 
трансгранична идентичност, която да генерира добавена стойност в 
секторите с потенциал за устойчиво развитие: туризъм, рибарство и 
опазване на околната среда.
Конкретните цели са: 
• Създаване и популяризиране на два туристически продукта, за които 
ще се използва по устойчив начин културното и природно наследство 
на целевия регион Балчик-Мангалия; 
• Изработване и приемане на съвместен средносрочен стратегически 
план за действие, с продължителност до 5 години от приключване на 
проекта. Този документ ще набележи  мерки и действия за устойчиво 
използване на резултатите от проекта и на природното и културно на-
следство от района  Балчик – Мангалия.
• Проектът предвижда реконструкция и благоустройство на крайбреж-
ните зони в град Балчик и град Мангалия 
Инвестиция 1: Обновяване на крайбрежната алея на гр. Балчик, свърз-
ваща Държавния културен институт - Културен център „Дворецът” и 
Културен информационен център „Мелницата”

• Период на изпълнение: януари 2019 – юли 2020, общ бюджет   688 
528,07 евро
• Дейностите включват: реконструкция и благоустройство на край-
брежната алея на град Балчик в участъка от Културен информацио-
нен център „Мелницата” до ДКИ-КЦ „Двореца”- реконструкция на  
настилката и обособяване на  велоалея в обхвата на съществуващата 
дамба. 
• Общата дължина на разглеждания участък от крайбрежната алея е  1 
700 м. По цялата му дължина ще се възстановят парапетите и същест-
вуващите части от отводнителни канавки.
• Инвестиция 2: Модернизиране на крайбрежната зона на улица „Кон-
станца“ в Мангалия  
• Период на изпълнение: януари 2019 – януари 2021,  общ бюджет  564 
317,59  евро
• Дейностите включват: реконструкция и модернизиране, оформяне на 
пешеходна алея и цветни петна.
• Обща площ, подлежаща на реконструкция - 3669 м2. 
Наред с основните инвестиционни дейности проектът предвижда и 
дейности по управление, информация и публичност, меки дейности 
в подкрепа на развитието и промотирането на два съвместни туристи-
чески продукта.
Съвместният екип на проекта координира цялостното изпълнение на 
дейностите,  следи степента на изпълнение на индикаторите по проек-
та, следи за правилното изпълнение на възложените договори, прове-
рява проектните документи и изготвя доклади за отчитане и възстано-
вяване на разходите в съответствие с утвърдения график;  осигурява 
информиране и публичност за всеки етап от изпълнение на проекта.
Ръководителят на проекта, излъчен от община Балчик и помощник-
мениджърът, излъчен от община Мангалия, координират работата на 
екипите и осъществяват непрекъснат мониторинг върху навременното 
и качествено изпълнение на дейностите. 
 Дейности по информация и публичност
Тези дейности включват: организиране на начална пресконференция 
– Балчик, Работен семинар за изготвяне  плана за действие – Балчик; 
заключителна пресконференция в Мангалия, отпечатване на рекламни 
и информационни материали като плакати, папки, брошури;  публику-
ване на две прессъобщения;

Църковно настоятелство при храм 
„Св.Великомъченик Георги победоносец” 

град Балчик
До Боголюбивите православни християни на град Балчик

Позволете ми от името на Църковното настоятелство и от мое 
име, най-сърдечно да се обърна към Вас с молба да ни окажете 
финансова помощ за нуждите на храма.
Предприели сме някои неотложни ремонти по храма. За извърш-
ване на ремонтните работи имаме събрани средства, но те не са 
достатъчни. Обръщаме се към Вас, понеже Ви познаваме като 
добри, честни и благочестиви. Ще Ви бъдем много благодарни, 
ако можете да отделите, каквато сума Ви е възможна. Средства-
та, които се набират по сметката на Църковното настоятелство, 
ще се използват само за ремонт на храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА НИ ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНА И 
ОСТАВАМЕ С ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ВАС. БОГ ДА ВИ 
БЛАГОСЛОВИ!

С почит: иконом Стратия Александров

Пресконференция и презентация на тригодишния проект на Общините Мангалия и Балчик. 

На сайта на общината, в отделен сектор,  ще се публику-
ва  информация за напредъка на дейностите по проекта.
. Създаване на туристически продукт ”ЧЕРНОМОРСКО 
МЕНЮ” 
Отговорен партньор е община Мангалия. Тази дейност 
включва: 
• създаването на румънско-български кулинарен наръч-
ник с ястия от риба и морски дарове; 
• организиране на демонстрационен семинар за пригот-
вяне на рибни ястия; 
• заснемане на филм, с цел информиране и повишава-
не  осведомеността на целевите групи относно възмож-
ностите на Черно море като природен ресурс за устой-
чиво икономическо развитие на трансграничния регион.
Черноморското меню ще бъде интегрирано в културно-
художествения фестивал-част от туристическия про-
дукт „Море, слънце и култура“, който ще се проведе в 
Мангалия, в рамките на проекта. 
Създаване на туристически продукт „Море, слънце и 
култура” 
Отговорен партньор е община Мангалия. Проектът 
предвижда двете инвестиции – в Балчик и Мангалия – 
да допринесат за създаването на съвместен туристиче-
ски продукт „Море, слънце и култура”. 
Този процес ще бъде подкрепен и от няколко меки дей-
ности, като:
• пакет промоционални мултимедийни материали, със-
тоящ се от филм, посветен на черноморското меню; ра-
дио реклами, печатни материали, туристически наръч-
ник;
• организиране на трансграничен културно-художествен 
фестивал в Мангалия;
• организиране на 2 музикални събития:
– Дни на пианото в Балчик;
Джаз нощи в Балчик
По време на първия фестивал  „Дни на пианото“, в рам-
ките на четири дни различни участници свободно ще 
могат да демонстрират своя музикален талант. На спе-
циална сцена пред хотел „Мистрал“ вечерта от 21:00 
часа ще се провеждат концерти на майсторски класове 
за ученици и студенти от българските художествени 
училища. В заключителната вечер ще се проведе пиано 
маратон, на който ще бъдат поканени трима от най-до-
брите млади пианисти на България и Румъния.
Организацията на второто музикално събитие „Джаз 
нощи в Балчик“  ще се гради на традиционния фести-
вал „Дни на класиката в Балчик“. Български и румънски 
джаз изпълнители ще бъдат поканени да се присъединят 
към музикалните вечери на сцената на хотел „Мистрал” 
, като организаторите ще се фокусират върху млади та-
ланти. 
 Създаване на съвместен стратегически план за дейст-
вие 
Представлява средносрочен стратегически документ, 
маркетингова стратегия, насочена към популяризиране 
на природните и културни ресурси на района с цел уве-
личаване на туристическия интерес. 
Стратегията ще съдържа конкретни мерки, насочени 
към увеличаване на туристическото търсене и броя на 
нощувките в района Мангалия - Балчик. 
Наборът от действия и инструменти ще бъде предложен 
и дефиниран в рамките на еднодневен семинар в Бал-
чик от ключови участници в туризма като туристически 
агенции, хотели, ресторанти. В рамките на тази среща 
ще бъдат анализирани и създадени съвместни годишни 
програми, предназначени за привличане на туристи, 
най-вече извън летния сезон (април-май-юни, септем-
ври-октомври). 


