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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

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

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

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

 
             
Саръгьолки, преселени от Северна Добруджа през 1940 г. в Балчик, на фестивал в с.Дебрене през 60-те 
год. на ХХ в.                                                                                                          Фотоархив: Маруся КОСТОВА 

Одобрено проектно предложение 
по Мярка 1305/7.8.

Предстои подписване на договор 
за изпълнение

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, 
с които студентите самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 
АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  – Учебни програми – 
Електронен каталог 

Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   
052 607 946 – база Варна

МОЛБА
За малка финансова помощ от 2500 лв.

Екип от родолюбиви млади хора, с честна инициатива за 
документален филм с нови факти – публицистика, рево-
люционната му и международна дейност, гибел в живота 
на Христофор Ботев Петков ( Христо Ботев), молим за 
съпричастност и помощ, с която ще финализираме най-
важните части на филма и ще заснемем кадри и архив в 
чужбина! 
С благодарност!
С уважение!
С надежда!
Иван Тренев – радио „Гама“ - Видин
E-mail: van4omani@gmail.com
IBAN: BG97BPBI79401066029602

СНЦ „МИГ БАЛЧИК- 
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО“ 
функционира на терито-
рията на двете общини и 
във връзка с изпълнение 
на одобрената Стратегия 
за Водено от общности-
те местно развитие, се 
финансирани чрез Про-
грамата за развитие на 
селските райони за пе-
риода 2014-2020 г., фи-
нансирана от Европей-
ския земеделски фонд 
за развитие на селските 
райони, Оперативна 
програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 
2014-2020 г., финансира-
на от Европейски фонд 
за регионално развитие 
и Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 г., 
финансирана от Евро-
пейския социален фонд.
Целите и приоритети-
те, които са заложени в 
стратегията за местно 
развитие на„МИГ БАЛ-
ЧИК- ГЕНЕРАЛ ТОШЕ-
ВО“, са повишаване на 
конкурентоспособността 
на местната икономика 
и баланса в развитието 
на икономическите дей-
ности, повишаване со-
циалната и културната 
устойчивост, намаляване 
на риска от бедност и со-
циално изключване, раз-
витие на капацитета на 
целевата територия. 

Във връзка с изпълнение 
целите на МИГ „Бал-
чик – Генерал Тоше-
во“ по Мярка 1305/7.8. 
„Изграждане на местна 
идентичност“, е изготве-
но проектното предложе-
ние „Събор Преселение-
то“, представящ общото  
културно наследство на 
общините Генерал Тоше-
во и Балчик“.
Целта на проектното 
предложение е опазване 
и популяризиране на не-
материалното културно 
наследство, културните 
и исторически даденос-
ти,  типичните местни 
легенди, поговорки, игри 
и занимания в Добруджа, 
запазване чувството за 
принадлежност и форми-
ране усещането за съпри-
частност в младите по-
коления към  културните 
традиции на региона.  
 Във връзка с изисквания-
та на процедурата водещ 
партньор е Народно чи-
талище „Дора Габе 1940“ 
с. Дъбовик, Старши 
партньор - Сдружение 
„Българско наследство” 
Балчик, а асоциирани 
партньори от първи тип 
са НЧ „Стефан Караджа 
-1941” с. Чернооково, 
общ. Генерал Тошево, 
НЧ ‚‘Иван Вазов-1946‘‘, 
гр. Генерал Тошево, кв. 
Пастир,  НЧ „Стефан Ка-

раджа -1941“, с. Стражи-
ца, общ. Балчик
Съборът на преселение-
то ще се проведе на два 
етапа: в с. Дъбовик, общ. 
Генерал Тошево и в гр. 
Балчик.
За организиране и про-
веждане на Събора в с. 
Дъбовик ще се ангажира 
водещият партньор на 
проекта - Народно чита-
лище „Дора Габе 1940“ с. 
Дъбовик.
На сцената на Събора в 
с. Дъбовик ще се пред-
ставят автентични пес-
ни, танци и носии, без 
привнасянето на  чужди 
на традициите на доб-
руджанци иновационни 
елементи, които биха 
довели до своеобразен 
антистил, спрямо функ-
циониращото в тради-
цията богатство от зна-
чения, символи, образи 
и отношения. Съхраня-
ването на непреходното 
автентично и уникално 
фолклорно богатство на 
Добруджа и премахване 
на заплахата от изчезва-
не или обезличаване  на 
културата на етноса, е 
основен мотив за възпи-
таване на родолюбие в 
съвременните условия на 
глобализация и унифика-
ция на културите.

На с тр. 2


