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Това е темата на про-
екта, обсъден на прес-
конференция на 13 но-
ември 2013 г. в хотел „Ре-
джина Мария” Балчик.
Проектът е по Програ-
ма за трансгранично съ-
трудничество Румъния
– България 2007-2013 г.,
чието завършване пре-
дстои скоро /начало на
проекта 30 март 2013 г. –
край на проекта 29 юни
2014 г./, след окончател-
ното построяване на Ри-
бен пазар и Център за
провеждане на изложе-
ния и събития в град На-
водари, на 5 км.северно
от Констанца.Това е тре-
тият поред проект, идващ
след друг по Програма-
та за развитие на Черно-
морския басейн – уточ-
ни Красен Русев, упра-
вител на сдружение „Ев-
ропейски институт по
културен туризъм „Ев-
рика”,  което като парт-
ньор на община Ново-
дари получава 125 792
евро от целия бюджет на
проекта, възлизащ на 1
469 161.14 евро.

Целта на проекта е –
стимулиране на бизнес
сътрудничество в общи-
ните Наводари и Балчик
чрез съвместни иници-
ативи и изграждане на
бизнес инфраструктура
– напомни Божанка До-
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брева, експерт в Сдру-
жение „Еврика”. За об-
щина Наводари рибни-
ят занаят е традицио-
нен. Наблизо минава
Канал на Дунава и има
голям нефтохимически
комбинат. Градът при-
лича на Балчик, но е по-
голям. Проектираният
Център е много красив
и функционален – пре-
дставиха своето мнение
сътрудниците на Сдру-
жение „Еврика”

„Времето е кратко, но
ще се работи усилено,
за да може проектът да
стане факт. През месец
май ще се проведе риб-
на фиеста в Наводари, а
от 18-20 ноември в Бал-
чик – съпътстващи про-
екта мероприятия: риб-

Теодора Бончева и  Еми Мирославова - сътрудници
в Сдружение “Еврика”.                 Фото: М.КОСТОВА

“Òðàíñãðàíè÷åí áèçíåñ öåíòúð
çà òóðèçúì è èçãðàæäàíå íà

Àãðî è Ðèáåí ïàçàð”
водари и Балчик” – на-
помни Красен Русев.
Голям ефект имат вече
проведените на 23-24
октомври 2013 г. семи-
нари на румънски и
български браншовици
в туризма. От 30-31 ок-
томври 2013 г. се прове-
де семинар „Туристиче-
ски пакети за свободно-
то време”. В края на но-
ември ще се проведе се-
минар „Финансови ин-
струменти за развитие
на туризма” и още две
съвместни инициативи
за обмяна на опит и до-
бри практики в Навода-
ри и Балчик, като целта
отново е коопериране и
повишаване конкурен-
тноспособността на ри-
бния и туристическия

но състезание, семи-
нар, среща на туристи-
чески бизнесмени за
обсъждане целенасоче-
ните средства за турис-
тическия бизнес. Море-
то е потенциал за биз-
нес, но акцентът е опаз-
ване на неговото богат-
ство, като се започне от
самите нас” – каза Бо-
жанка Добрева.

„Как да привличаме
туристи – бе основната
идея на проведения се-
минар „Нови възмож-
ности за туристическия
бизнес в общините На-

бизнес. Ще се отпечата
Кулинарен наръчник с
традиционни рибни яс-
тия. Медийно ще се по-
пуляризира проекта с
цел стимулиране на ко-
оперирането в сферата
на туризма и търговия-
та с агро и рибни про-
дукти.”

Красен Русев разпале-
но убеди на пресконфе-
ренцията всички колеги
от Добрички регион, че
на туристите трябва да
се предлагат интересни
нови обекти, като напри-
мер малката, но краси-

ва резиденция на Фер-
динанд край Мамая, ку-
рортът Ефория, чието
начало поставя сестрата
на кралица Мария, коя-
то вече е построила своя
дворец в Балчик и пр.
Трябва да се изтъква, че
предлаганите обекти са
близо до Констанца, Бу-
курещ и Варна, което е
важно за западните ту-
ристи, които търсят най-
лесните за постигане де-
стинации със самолет.
Радващ е фактът, че през
последните години око-
ло милион румънски
туристи са посетили
България, че имаме ка-
кво да демонстрираме,
че разполагаме с добри
училища и центрове за
обучение на кадри в ту-
ризма, че имаме добри
специалисти за консул-
танти, които румънците
с радост наемат, защото
им е по-евтино, отколко-
то ако наемат например
испански.

Румъния получава по-
вече европейски пари за
развитие на туризма си.
Доказателство за това е
и настоящият проект.
Скоро тя ще стане много
голям наш конкурент.
Но и развитието върви
позитивно при наличие
на конкуренция.

Маруся КОСТОВА

На 18 ноември 2013 г. в
с.Гурково откриха нов зъ-
болекарски кабинет. От
времето на д-р Митов /до-
айенът на зъболекарите в
Балчишка община/ тук ме-
стни грижи за зъбите на
гурколии няма. Финансо-
вата помощ на Тодор Мо-
ралийски, председател на
най-голямата земеделска
кооперация в с.Гурково, 3
500 лв., както и най-необ-
ходимото за зъболекарски
кабинет оборудване, полу-
чи д-р Татяна Заимова, ро-
дом от Варна, но с новоза-
купено жилище в Балчик.
Тя е млада специалистка,
която тепърва ще се дока-
зва, и то с добронамерено-
то отношение на кмета на
с.Гурково Тодор Георги-
ев, жителите и кметовете на
съседните села, които също
ще се ползват от дентална-
та услуга.

Честито на гурколии и
пожелание за “озъбена”

щастлива усмивка!     /Б.Т/

Íîâ çúáîëåêàðñêè êàáèíåò
â ñ.Ãóðêîâî

Тодор Моралийски - председател на ЗК с.
Гурково поднася подарък на д-р Т. Заимова, по
случай възстановяването на зъболекарския
кабинет в селото.                  Фото: Михаил Душков

От 5 години в Бълга-
рия е известна фирма-
та “Соник Старт”ООД
София, която органи-
зира според договор с
Министерството на
труда и социалната по-
литика, национални
центрове за обществе-
на подкрепа, вече в 9
града, сред които е и
Балчик. На 13 ноември
2013 г. направи своята
първа крачка и Център
за обществена подкре-
па /ЦОП/Балчик. Той
ще предоставя комп-
лекс от социални услу-
ги за семействата, кои-
то имат належащата
необходимост да се
справят с проблемни-
те си деца, да осиновят
деца, да ги задържат в
училище, да ги приоб-
щят  към училищния
колектив и семейство-
то и не на последно мя-
сто, да ги абстрахират
от бича на времето –
наркотиците.

Специални организа-
ционни, педагогически

Îòêðèõà ÖÎÏ â Áàë÷èê

Вяра Рангелова (педагог), Генади Пенчев (психолог) и Марияна Минчева
(социален работник), ще работят в най-новия национален ЦОП, организиран
î ò ôèðì à “Ñî í èê Ñòàðò” Î Î Ä Ñî ôèÿ â Áàë÷èê.                                   Фото: М. КОСТОВА

и психологически пра-
ктики ще предоставят:
Марияна Минчева /
соц. работник/, Вяра
Рангелова /педагог/ и
Генади Пенчев /психо-
лог/. Те имат съответ-
ното образование и ам-
биция да създадат в
Балчик един център на
осъществената надеж-
да за единението на се-
мейство, деца и обще-
ство. В основата на ко-
лективната работа ще
бъде осъществяване на
идеята за доброволче-
ство.  Българинът е
склонен да помага без-
възмездно, само срещу
една добра дума за бла-
годарност. На това ще
разчитат специалисти-
те от ЦОП Балчик, кои-
то ще имат целодневно
дежурство, от 8.00 до
17.00 ч. на ул.”П.Берон”
№ 1 А /бившата кни-
жарница „Мъдрост”/,
ремонтирана и предо-
ставена от Община Бал-
чик за нуждите на ЦОБ
за 10 години напред.

На откриването на
ЦОП Балчик присъст-
ваха представители на
различни институции и
организации, които ще
работят съвместно , в
името на една цел – да
се създадат условия за
живот на децата и се-
мействата, достойни за
един по-висок социа-
лен статус. Това са : Со-
циално подпомагане
Балчик, Център за рабо-
та с деца с увреждания,
клуб „Хинап”, Център
за приемна грижа, Де-
тска педагогическа
стая, Общинската ко-
мисия за борба с про-
т ив оо бщес тв ен ит е
прояви на малолетни и
непълнолетни, учили-
щата и детските гради-
ни в Общината, ОДК
Балчик,  библиотеките
в града, адвокат Катя
Иванова, адвокат Енчо
Стефанов и др.

На добър час и на-
пред при постигане на
целите!

Маруся КОСТОВА

Ябълки и крушки,
сладък сок наляха,
чушки-червенушки

вече наедряха,
северняк задуха,

Ïîñðåùíàõà Åñåíòà â ÖÄÃ ñ.Ëÿõîâî
оголяха клони
над гората глуха

ситен дъжд се рони.
С това стихче децата

от ЦДГ с.Ляхово, об-

щина Балчик, под ръко-
водството на учителки-
те си Мария Цонева и
Надя Митева, посрещ-
наха скъпа гостенка –

Есента. Тя дойде с дре-
ха, накичена с пъстри
листа и пълна кошница
с есенни дарове.  Деца-
та разгледаха и вкусиха
подаръците в кошница-
та – ябълки, грозде, ти-
ква, диня, мушмули,
дюли, моркови, шишар-
ки. След това показаха
изработените от приро-
дни материали експона-
ти: килимчета от листа за
Ежко и Зайко, човечета
от жълъди и кестени,
шишчета от листа за
елена Рудолф на Дядо
Коледа, гривнички и др.

Есента децата поздра-
виха с малко тържество:
пяха песни, рецитираха
стихотворения, играха
хорца.                 /Б.Т./




