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Престижната  награ-
да „Най-добър европей-
ски голф курорт“ беше
присъдена на голф ку-
рорт Тракийски скали”
от  Международната
асоциация на голф ту-
роператорите (IAGTO)
световната  браншова
организация в голф ин-

дустрията.  Отличието
беше връчено в четвър-
тък, 14 ноември 2013 г.,
на официалната  цере-
мония за обявяване на-
градите  на  IAGTO  по
време на Международ-
ното голф туристичес-
ко изложение  (Interna-
tional Golf Travel Market
IGTM) в Коста Дорада,
Испания.

Изборът на „Най-добър
европейски голф курорт“
зависи  от гласовете на
членовете на IAGTO  над
516 туроператорски аген-
ции от 62 различни стра-
ни. Всеки оператор гла-
сува за най-добър  голф
курорт  на годината  по
следните критерии: 

“ Удовлетвореност на
клиентите

“   Качество на  голф
игрището и  условията
за настаняване

“Съотношение качес-
тво/цена 

“ Подкрепа от  парт-
ньори,  туристически

“Òðàêèéñêè ñêàëè” êðàé Áàë÷èê - íàé-äîáðèÿò
ãîëô êóðîðò â Åâðîïà çà 2014 ã.

организации и авиоли-
нии

“ Професионален по-
дход при предоставяне
на услугите

“ Достъп до стартови
времена за игра на голф.

Наградата е  голямо
признание за развитие-
то на голфа в България.

Тя се получава само ед-
на  година, след  като
България бе избрана за
„Неразкрита голф дес-
тинация” за 2012. “Тра-
кийски скали” e преди-
звикателство за  всеки
голфър и през 2014 го-
дина ще  бъде  едно  от
„задължителните за иг-
ра“ игрища по света.

Драгомир Стойнев,
министър  на  иконо-
миката и енергетика-
та:

“Голяма чест е за Бъл-
гария, че  престижната
награда  “Европейски
голф курорт” за 2014 го-
дина беше спечелена от
българския голф курорт
“Тракийски скали”. От-
читайки силната конку-
ренция в голф индустри-
ята по света, за нас е от
огромно значение,  че
“Тракийски  скали”  е
оценен толкова високо
от членовете на Между-
народната асоциация на
голф  туроператорите.

Тази награда показва, че
дори и една млада голф
дестинация като Бълга-
рия може да се позици-
онира на първо място в
Европа. Само за две го-
дини след откриването
си, “Тракийски  скали”
придоби световна попу-
лярност, а това е знак, че
голф индустрията в Бъл-
гария продължава да от-
белязва сериозен  ръст.
Наградата  е от  голяма
полза не само за “Тра-
кийски скали”, но и за
развитието на туризма в
Югоизточна  Европа.
Ние сме напълно наяс-
но с отговорностите и за-
дълженията, които тази
награда носи, и сме ам-
бицирани България  да
стане престижна „Signa-
ture” дестинация с отли-
чна репутация. Със си-
гурност ще продължим
да поддържаме високо-
то ниво на услугите в на-
шите голф  комплекси,
които да  предоставяме
на играчи от цял свят.”

Красимир  Гергов,
президент на Българс-
ката голф асоциация:

“След повече от 10 го-
дини развитие на голф ту-
ризма у нас, за страната
ни е голяма чест, че най-
добрият  голф курорт  в
Европа е в България. Та-
зи световно призната на-
града е в отговор на на-
шите усилия да развием
голфа в  България и  на
упоритата ни работа по
създаването, развитието
и популяризирането на
уникалния голф  комп-
лекс “Тракийски скали”.
През последните години
успяхме да наложим иг-
рището в професионал-
ната голф индустрия по
света и сме сигурни, че
ще привлечем все пове-
че елитни туристи в Бъл-
гария. Съществена стъп-
ка за популяризирането
на “Тракийски скали” бе-
ше проведеният през май
2013 Световен Volvo мач
плей шампионат.  През

2012 година  България
спечели наградата за „Не-
разкрита голф дестина-
ция“, а тази година стра-
ната ни си извоюва мяс-
то  на  световната  голф
карта като престижна и
луксозна голф дестина-
ция.  През 2014  година
“Тракийски скали”  ще
бъде голф игрището, ко-
ето всеки  голфър,  тър-
сещ предизвикателство,
ще иска задължително да
изиграе.”

Георг Цветански, соб-
ственик на Голф курорт
“Тракийски скали”:

“Бих искал да благода-
ря на членовете на Меж-
дународната  асоциация
на голф туроператорите
за решението им да избе-
рат “Тракийски скали” за
един от най-добрите голф
курорти в света. Открове-
но мога да кажа, че Гари
Плеър създаде уникален
терен, който е голямо пре-
дизвикателство за всеки
голфър. Над 1,5 милиар-
да зрители гледаха Свето-
вния Volvo мач плей шам-
пионат през май тази го-
дина, проведен на “Тра-
кийски скали”. Тази голя-
ма популярност  създава
сериозен потенциал пред
туристическата индуст-
рия за  привличането на
повече голфъри, които да
посетят “Тракийски ска-
ли” и да оценят красотата
на това невероятно мяс-
то. Благодаря на всички
членове на IAGTO за тях-
ната подкрепа “Тракийс-
ки скали” да стане “Евро-
пейски голф курорт“ на
2014 г.”

 “Тракийски скали” е
най-добрият  проект  в
дизайнерското портфо-
лио на Гари Плеър. “То-
ва е най-красивото голф
игрище, което  някога
съм виждал по света”,
каза известният с пряко-
ра Черния рицар южно-
африканец по време на

официалното открива-
не на курорта през 2011.
Той обяви  “Тракийски
скали” за Pebble Beach
на Европа  изключител-
но  признание, като  се
има предвид, че Pebble
Beach (САЩ) е едно от
най-класните игрища в
цял свят. Курортът съче-
тава традиционната ар-
хитектура с  красивата
крайморска  природа.
“Тракийски скали” пре-
длага изумителни глед-
ки към морето и съхра-
неното  естественото
очарование на Природ-
ния парк  “Калиакра”.
Комплексът разполага с
2 км плажна ивица, SPA-
център, спортни съоръ-
жения, отлични  гурме
ресторанти  и всичко то-
ва на фона на великоле-
пни пейзажи и обслуж-
ване на световно ниво.

Проектираното от Гари
Плеър Signature голф иг-
рище с 18 дупки е акцент в

Публичен търг с тайно наддаване за недвижими
имоти в гр.Балчик

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик,
изм. и доп. с Решение 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решения № №
445, 446, 447  и 448 от 31.10.2013г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка
със Заповед № 1318/22.11.2013г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА  публичен  търг  с  тайно  наддаване  за  продажба  на
недвижими имоти, частна общинска  собственост, както следв1.
Незастроен  терен  в  строителни  граници,  представляващ

неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.55.225 по кадастралната
карта на гр.  Балчик, ВВС блокове (ул. "Стара планина"), с площ от 1 146 м2, при
начална цена 34 380.00 лв. (тридесет и четири хиляди триста и осемдесет лева).

2. Незастроен терен в строителни граници, представляващ неурегулиран поземлен
имот с идентификатор № 02508.55.222, по кадастралната карта на гр. Балчик, ВВС
блокове (ул. "Стара планина"),  с площ от 1 123 м2, при начална цена 33 690.00 лв.
(тридесет и три хиляди шестстотин и деветдесет лева/.

3. Незастроен терен в строителни граници, представляващ неурегулиран поземлен
имот с идентификатор № 02508.55.221, по кадастралната карта на гр. Балчик, ВВС
блокове ( ул."Стара планина"),  с площ от 1 155 м2, при начална цена 34 650.00 лв.
(тридесет и четири хиляди шестстотин и петдесет лева/.

4.  Терен  в  строителни  граници,  представляващ  неурегулиран  поземлен  имот  с
идентификатор № 02508.55.226 по кадастралната карта на гр. Балчик, ВВС блокове, с площ
от 261 м2, при начална цена 6 525.00 лв. (шест хиляди петстотин двадесет и пет лева).

Търгът ще се проведе на 17.12.2013 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в
сградата на пл. "21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 03.12.2013 г. до 13.12.
2013 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена
в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 16.12.2013  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок
до 16.00 ч. на  16.12.2013 г. в Информационния център на Община Балчик

За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова .

Президентът на бълг. голф асоциация  Кр. Гергов, министърът на икономиката
и енергетиката Кр. Стойнев и собственикът на "Тракийски скали" Георг Цветански
са с трофея за най-добър голф курорт за 2014 г.                              Фото: 24 часа

курорта със своите 4,5 км
пресечен терен над скали-
те. “Тракийски скали” е
част от голф дестинация-
та Cape Kaliakra. Игрище-
то, разположено на площ
от 164 хектара скалиста ме-
стност край морето, е про-
ектирано така, че да се впи-
сва отлично в естествения
терен и да предлага пре-
дизвикателна и неповто-
рима голф игра. Това е и
едно от малкото игрища в
света, на което от всяка от
18-те дупки се открива ве-
ликолепен изглед към ска-
лите и морето.

През 2013 г. “Тракий-
ски скали” беше дома-
кин на 50-ата годишни-
на на Световния Volvo
мач плей шампионат. 24
от най-добрите голфъри
в света оцениха високо
класата на игрището, но
най-големият успех бе-
ше за шампиона Греъм
Макдауъл, който грабна
купата  и  наградния

фонд от  € 800,000 за пър-
вото място.

Стратегическият ход
на Volvo и IMG да орга-
низират   Световния
Volvo мач плей шампи-
онат  в България  беше
съществена  стъпка  за
развитието на  голфа в
страната. Това бе първи-
ят турнир от Европейс-
ката верига от такава ве-
личина на българско иг-
рище. Шампионатът по-
лучи световно медийно
покритие с близо 1,600
часа телевизионни излъ-
чвания, които бяха гле-
дани от милиард и по-
ловина души на всички
континенти по най-голе-
мите спортни телевизи-
онни канали. Положи-
телните оценки на игра-
чите допринесоха за по-
пуляризиране на  стра-
ната ни като  класна и
престижна туристичес-
ка дестинация.

Balchik.com




