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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 Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

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

* строителствo *ремонт *проектиране*

Бутиков магазин SHEF
Балчик, кв.”В. Левски”, ул.”Дунав” 2

До оптика „Ювелир”
Тел.0888 997 874

Предлагаме цигари, алкохолни напитки, 
фермерски и биопродукти.

Работно време: понеделник-събота 7.00-19.00 ч.
Почивен ден - неделя

Семинар по креативен 
туризъм в Каварна

Проектът „Туризъм, 
културно наследство 
и креативност”, из-
пълняван от СНЦ 
„Европейски институт 
по културен туризъм 
”Еврика” Добрич, до-
принася за развитието 
на иновативен творче-
ски туризъм и култур-
ни продукти, на база 
местното културно на-
следство.
Изпълнението на цел-
та включи и провеж-
дането на Семинар 
по креативен туризъм 
от 11-14 юни 2021 
г. в Каварна. В него 
участваха представи-
тели на туристически 
фирми и културни ин-
ститути. Направиха 
се знакови посеще-
ния: на Етнографска-
та къща в Каварна; на 
Природния резерват 
„Яйлата” край Кавар-
на; морски обход на 
моржовите обиталища 
в с.Тюленово, край 
Шабла; на Медената 

къща „Михови” край 
с.Прилеп, Добричка 
област; на Охлювена-
та фирма и Етнофес-
тивала в с.Българево, 
край Каварна  /Бъл-
гарево, Балчишко, са 
казвали задължително 
това словосъчетание 
местните хора в мина-
лото, когато Балчик е 
бил център на околия, 
включваща и Каварна, 
и Шабла/.  
Всички посещения 
бяха наситени с много 
емоционалност и опо-
знавателен материал. 
Запомнящи ще оста-
нат: лекторите- г-н До-
брин Добрев /директор 
на ИМ Добрич/; г-н 
Пенко Георгиев /ди-
ректор на ИМ Кавар-
на/; г-жа Недялка Ми-
хова /Медената къща 
край с.Прилеп, Добри-
чка област./; г-н Пенчо 
Петков  и Емилия Ка-
растоева /мениджъри 
на Охлювената фирма 
край с.Българево/;  г-н 

Радослав Хаджиев /
собственик и мени-
джър на хотел-рес-
торант „Тюленово”/; 
г-жа Дарина Аргирова 
/мениджър на Къща 
за гости „Наш дом” 
Каварна/; г-жа Мая 
Чалъкова /секретар на 
НЧ „Народен будител 
– 1940” с.Българево 
и водеща фестива-
ла/, гл.организатор с 
председателя на чита-
лището г-н Красимир 
Митев на III Фолкло-
рен събор „ С песни 
и танци в Българево”. 
Лично поканих певи-
ците на читалището 
от ФГ „Перуника” да 
гостуват на предстоящ-
ия VII МФ „Българско 
наследство”, на което 
те възкликнаха одо-
брително и обещаха да 
бъдат от 26-28 август 
2021 г.в Балчик. Пока-
них за участие в Бал-
чик звънко свирещите 
на акордеон г-н Христо 
Маринов и г-н Михаил 

Андонов, както и пе-
веца г-н Ивайло Васи-
лев, малката народна 
певица от „Перуника” 
– г-ца Пресияна Дея-
нова.
На събор като на събор 
– запознахме е с кме-
та на с.Българево г-н 
Георги Янев, с когото 
радостно се разговори-
хме за общите ни при-
ятели – гагаузите от 
Р.Молдова, гостували  
в Българево и Балчик; 
тук отново се възхити-
хме на диригентските 
умения на г-жа Невели-
на Василева и нейните 
неповторими „Шарени 
коланчета”, лауреати 
на Международния 
фестивал „Българско 
наследство” Балчик, 
България и Етнофес-
тивала в Саръгьол, 
Румъния;  срещнахме 
нашата съгражданка от 
Балчик – сега кмет на 
Каварна – г-жа Елена 
Балтаджиева, 
Продължава на стр. 2

Национален православен 
фестивал Попово 2021 

В конкурсна програма с над 15 формации от 10 града, с достойно 
участие бяха  певците  и певиците от Смесен хор „Черноморски 
звуци” Балчик, с диригент д-р Валентина Георгиева.  
                                                    Фото: Йордан ГЕОРГИЕВ, Силистра

 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 Оптика „Ювелир“ в 
град Балчик, кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)

 Участници в Семинара по креативен туризъм в Каварна по време на посещение в Етног-
рафската къща, където  се проведеи практическо занятие „Креативен туризъм в дейст-
вие“ и се състоя  презентацията на г-жа Дарина Аргирова „Добруджанските шевици“.        
                                                                                                                                                   Фото: БТ 


