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Световният ден на пле-
тенето на открито се 
провежда всяка втора 
събота на м. юни. Тази 
година това трябваше 
да се случи на 12 юни 
, но дъждовното време 
ни попречи. 
В неделя, на 13 юни се 
събрахме в уречения 
час на обичайното мяс-
то-детската площадка 
зад супермаркет „Ак-
вилон”. Подредихме 
изложба от българска 
дантела-дантели за ку-

Плетене на открито

вертюри, които са се 
плели в миналото, тиш-
лайфери, мельота, по-
кривки. Друга тематич-
на изложба представи 
етно чорапи и терлици. 
За съжаление промен-
ливото време попречи 
на някои участници да 
представят съвременно 
облекло, което бе пър-
воначална наша идея.  
Имаше демонстрация 
на плетене на цветя. 
Всички участници по-
лучиха подаръци за 

Семинар по креативен туризъм 
в Каварна

Продължава от стр. 1
която сподели с мен, 
учителката и по бъл-
гарски език и литерату-
ра и с бившата дирек-
торка на ОДК Балчик 
г-жа Тинка Сивриева, 
много хубави спомени 
от ученическите и пър-
вите учителски години 
в Балчик.С гордост и 
задоволство тя сподели, 
че в събота на Калиакра 
ще бъде сватбата на дъ-
щеря и. Живот и здраве 
пожелаваме на цялото 
и семейство!Много ат-
рактивно беше огненото 
хоро, символизиращо 
огнения дух на селото, 
който да се предаде на 
децата, на които беше 
посветено цялото съби-
тие. 
Богата рибна вечеря ни 
очакваше в ресторанта 
„При Гагауза”в Бълга-
рево, емблематичен за 
гости от цяла България 
и Румъния, които оби-
чат и ценят морските 
дарове и местната кух-
ня. Такова, висококу-
линарно, бе и майстор-
ството на готвачите и 
сервитьорите в ресто-
рант „Тюленово”, край 
Шабла;  ресторант „Ла-
гуна” край Каварна.С 
благодарност сме към 
Къщата за гости на се-
мейството на г-н Коста 
Аргиров „Наш дом” Ка-
варна, което беше наш 
сърдечен домакин и от 
което научихме много 
тънкости за преуспяващ 

туристически бизнес.
Програмата на Семина-
ра по креативен туризъм 
бе богата с лекции и 
дискусии. За същност-
та на проекта „Туризъм, 
културно наследство и 
креативност”, който се 
изпълнява от Сдруже-
ние с нестопанска цел 
„Европейски институт 
по културен туризъм 
„Еврика” Добрич, съв-
местно с Грузинския 
център за изкуства и кул-
тура /GACC/ Тбилиси, 
Фондацията за развитие 
на град Николаев /Ук-
райна/ и Националната 
агенция за съхраняване 
на културното наслед-
ство на Грузия, говориха 
г-н Красен Русев, пред-
седател и  г-жа Божанка 
Добрева, координатор 
на СНЦ „Европейски 
институт по културен 
туризъм Еврика” До-
брич. Проектът се осъ-
ществява с подкрепата 
на Съвместна оператив-
на програма за трансгра-
нично сътрудничество 
„Черноморски басейн 
2014-2020”, финансира-
на от Европейския ин-
струмент за съседство. 
Бюджетът на проекта е 
900 173.00 евро /1 760 
558.35 лв./.
Участниците в проекта, 
разделени на целеви гру-
пи, активно споделяха 
свои идеи за това как да 
се използва творческия 
потенциал на местното 

население, за да стане 
туризмът желана дести-
нация, където на преден 
план ще бъде устойчи-
вото преживяване на 
неповторими емоции, 
запознаване с местни 
занаятчийски продукти, 
празници, фестивали, 
конкурси, състезания, 
спортни и културни из-
яви. Самите те създадо-
ха продукт за реклама и 
връзка с древната бъл-
гарска история – нарису-
ваха шевици, след като 
разбраха от презентаци-
ята на г-жа Дарина Ар-
гирова в Каварненската 
Етнографска къща  как-
во значение са имали те 
за българите.
Обсъдиха се на нарочна 
дискусия спецификата, 
основните ресурси и 
продукти за креативен 
туризъм и се предста-
виха от целевите групи 
идеи за Архитектурно-
етнографския музей на 
открито „Стария До-
брич”.
Обобщаване на резулта-
тите от семинара и по-
пълването на анкетните 
карти ще даде възмож-
ност на организатори-
те да направят изводи 
за бъдещите успешни 
стъпки на проекта и 
предстоящите съвмест-
ни действия с украин-
ските и грузински парт-
ньори.

Маруся КОСТОВА         

Г-н Красен Русев, председател и г-жа Божанка Добрева, координатор 
на СНЦ „Европейски институт по културен туризъм „Еврика“ До-
брич, запознаха участниците в семинара по креативен туризъм с 
проекта „Туризъм, културно наследство и креативност“, който ще 
се изпълнява съвместно с Грузинския център за изкуства и култу-
ра /GACC/, Тбилиси, Фондацията за развитие на град Николаев /
Украйна/ и Националната агенция за съхраняване на културното 
наследство на Грузия.                                      Фото: Маруся КОСТОВА 

плетене-малки кукич-
ки, кълбета, обръчи, 
куки за плетене на чо-
рапи, вълнена прежда. 
Почерпихме се с бонбо-
ни и сладки, поднесени 
в специално изплетени-
те фруктиери и кошни-
ци. 
Благодарим на общин-
ския съветник инж.
Христо Христов и об-
щинското ръководство 
на БСП, за финансовата 
подкрепа. 
Пожелахме си, да сме 

живи и здрави, до-
година, да плетем на 
морето, скрити под ча-
дърите, поседнали на 
шезлонгите. Призова-
вам, малкото останали 
любители на плетивото, 
да не се отказват, защо-
то плетенето е здраве, 
красота, отмора, вдъх-
новение!
Деспина МАРИНОВА

Председател на 
ОО на СИБ

Организатор 
на събитието

Стартира трета фаза на програмата за 
подкрепа на бизнеса

В началото на следва-
щата седмица старти-
ра трета фаза на про-
грамата за подкрепа с 
оборотен капитал на 
засегнатите от проти-
воепидемичните мерки 
бизнеси. Предвидени 
са нови 55 млн. лева за 
осигуряване на оборо-
тен капитал чрез без-
възмездни средства по 
Оперативна програма 
„Иновации и конкурен-
тоспособност“ 2014-
2020.
 До момента са изплате-
ни близо 120 млн. лева 
по първите две фази на 
програмата, допълват 
от НАП. Трета фаза на 
програмата е свързана 
с удължаване подпо-
магането със средства 
за оборотен капитал 
на фирмите с преуста-
новени дейности или 
обекти за периодите от 
22 до 31 март 2021 г. 
или до различни дати 
през април 2021 г., съ-
образно заповедите на 
министъра на здравео-
пазването. 
Формулярите за канди-
датстване в трета фаза 
ще се подават отново 
по електронен път през 
Портала за е-услуги на 
НАП и е-услуга „По-
даване на документи 
за подкрепа чрез обо-
ротен капитал за МСП, 
засегнати от временни-
те противоепидемични 
мерки“. 
Крайният срок за кан-
дидатстване е 22 юни 
2021 г. От НАП съ-
ветват кандидатите, 

които искат проверка-
та за допустимост на 
посочените кодове на 
икономическа дейност, 
съгласно КИД-2008, 

да се извършва спрямо 
данните от годишните 
отчети за дейността на 
предприятията за 2020 
година, да подадат от-

четите си в НСИ пре-
ди да кандидатстват за 
подкрепа чрез оборотен 
капитал за МСП.

БТ


