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В края на годината следва 
радостна равносметка. Ето за-
що. На 13 и 14 декември 2022 
г. се проведе еднодневно обу-
чение – семинар в град Доб-
рич и в град Каварна с тема:  
„КРЕАТИВЕН ТУРИЗЪМ И 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ 
по проект „ТУРИЗЪМ, КУЛ-
ТУРНО НАСЛЕДСТВО И 
КРЕАТИВНОСТ”, с подкрепа-
та на Съвместната оперативна 
програма за трансгранично 
сътрудничество “Черноморски 
басейн 2014-2020”, финансира-
на от Европейския инструмент 
за съседство. 

„Благодаря на всички колеги 
за участието, на нашия специа-
лен лектор и уважаван турис-
тически експерт г-н Красен Ру-
сев, на г-жа Божанка Добрева, 
координатор на проекта, на 
екипа на Пицария „Уно” Доб-
рич и  фирма „Стони-77“ ООД 
Каварна  за гостоприемството 
и сътрудничеството – подчер-
та в приветственото си слово 
пред участниците в семинара 
г-жа Дарина Аргирова, утвър-
ден туристически експерт от 
Каварна.

Сдружение „Българско на-
следство” Балчик, с председа-
тел г-жа Маруся Костова бе 
гост и участник в сегашното и 
проведените досега обучения, 
за което вестник „Балчишки 
телеграф” писа на няколко 
пъти. 

Любопитно бе как предста-
вителите на проекта за кре-
ативен туризъм и културно 
наследство са се представили 
в Грузия, откъдето скоро се 
завърнаха, кои дестинации са 
били за тях с приоритет и как 
ще продължи българо-грузин-
ското сътрудничество. За това 
разказа г-жа Божанка Добрева 
като отново наблегна на ос-

Да бъде открит и преоткрит креативният туризъм ФОКУС ЕВРОПА

Европейската комисия пред-
лага нови правила за засилване 
на използването на предварител-
на информация за пътниците. 
Предложението е едно от клю-
човите действия, набелязани в 
Стратегията на ЕС за Съюза на 
сигурност. ЕС продължава да 
укрепва своята цялостна архи-
тектура за сигурност, която има 
за цел подобряване на защита-
та на гражданите на ЕС, както 
е демонстрирано и в петия до-
клад за напредъка на Съюза на 
сигурност. В доклада се изтък-
ва значителният напредък по 
изпълнението на стратегията 
за Съюза на сигурност през по-
следните три години. Описани 
са важните действия, предприе-
ти за укрепване на защитата на 
критична инфраструктура от 
физически атаки, кибер атаки и 
хибридни атаки, както и в борба-
та с тероризма, радикализацията 
и организираната престъпност.

Съюз на сигурност: 
Европейската коми-
сия предлага нови 
правила за предва-
рителната информа-

ция за пътниците
Информацията за пътниците 

помогна за подобряване на гра-
ничния контрол, намаляване на 
незаконната миграция и иден-
тифициране на лицата, предста-
вляващи риск за сигурността. 
Всяка година над един милиард 
пътници пристигат, напускат 
или пътуват в рамките на ЕС. С 
новите правила ще се подобри 
използването на предварителна 
информация за пътниците за 
извършване на проверки преди 
пристигането им на външните 
граници. С новите правила съ-
що така ще се засили борбата 
с тежката престъпност и теро-
ризма в рамките на ЕС. Така ще 
се преодолее важен пропуск в 
настоящата правна уредба, като 
същевременно се спазват стан-
дартите на ЕС за защита и пре-
даване на данни.

Г-н Красен Русев, председател на Сдружение „Еврика“; г-жа Дарина Аргирова, туристически 
експерт; г-жа Божанка Добрева, координатор на проекта за туризъм, културно наследство и кре-
ативност.        Фото:

новните акценти от проекта, 
добрите практики, особено 
Етнофеста в град Тбилиси и 
възможностите за създаване 
на съвместни туристически 
продукти между партньорите 
– България, Грузия и Украйна.

Какви са бъдещите планове 
по проекта с Грузия и Украйна 
разясни г-н Красен Русев, уп-
равител на Сдружение „Еври-
ка”, който ентусиазирано като 
туристически експерт споде-
ли, че се подготвя съвместен 
туристически продукт между 
България и Грузия: Маршрут 
„Ранно християнство”.

Г-жа Дарина Аргирова раз-
каза как са били представени 

на територията на Добричка 
област 9 продукта за креати-
вен туризъм. Тя разясни раз-
лични алтернативни форми 
на туризъм и ползите за мест-
ните общности; тенденциите 
в туристическото търсене и 
предлагане.

След класния кетъринг 
в Пицария „Уно” Добрич 
813.12.2022/ и в ресторант 
„Стони” Каварна /14.12.2022/ 
неминуемо последваха разпа-
лени дискусии, че на национал-
но ниво туризмът, просветата 
и културата трябва да се ръко-
водят от професионалисти, че 
трябва да има единност при 
организацията и провежда-

нето на местни инициативи в 
различно време, а не струпани 
в един и същи ден. Интересни 
изказвания направиха пред-
ставителите на туристическия 
бизнес, на музеите, на мест-
ните общности. Подсказаха се 
идеи за туристически марш-
рути по исторически места, 
музеи, етнографски къщи, 
религиозни обители, народна 
медицина, пчелини и др.

С този проект, съм убедена, 
че се открехва тежката врата 
на човешката любознателност, 
която на този етап най-добре 
може да задоволи креативният 
туризъм. Остава той да бъде 
открит и преоткрит.

Соня НИКОЛОВА 

„За пети път скачам за кръста, но днес наистина усетих че е 
моят ден. Не спирайте да преследвате мечтите си и да вярвате, 
защото се сбъдват!

Много се радвам че успях да зарадвам всички близки и при-
ятели, и най вече баба ми, Йорданка.“

Никола и Живко организираха благотворителна акция с мом-
четата и подариха получените от Общината средства на дири-
гентката Магдалена Христова за лечението ѝ. 

Линк към събитието: https://bit.ly/3W43dyu

Никола Колев, спасил кръста в морето на 
Балчик, получи поздравление от 

г-н Николай Ангелов, кмет на Община Балчик

Ритуалът „Спасяване на Йордановденския кръст” в морето на 
к.к.”Албена” се осъществи от отец Филип, отецът на с. Оброчище.

Тази година той е реши и  хвърли ..три кръста !
Първият КРЪСТ беше изваден от ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ 

от гр. Добрич, (първото от двете момчета до г-жа Димитричка 
Тодорова).

Вторият кръст беше изваден от КАЛОЯН КОЕВ, също от гр. 
Добрич (второто момче).

И третият кръст беше изваден от ПЛАМЕН АТАНАСОВ от с. 
Оброчище, (момчето от другата страна, което е само).

Живи и здрави бъдете момчета!
Радка ПЕТРОВА

с.Оброчище.

Три кръста

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ДОБРИЧ
Мобилен ваксинационен 

пункт
Дейността мобилен ваксина-

ционен пункт се изпълнява от 
Български Червен кръст и е част 
от комплексната програма „Дей-
ности в отговор на COVID-19 в 
България”. Проекта се финан-
сира от Американската аген-
ция за международно развитие 
(USAID) чрез Глобалния апел на 
Международната Федерация на 
Дружествата на Червения кръст 
и Червения полумесец. 

Мобилният ваксинационен 
пункт (кемпер) е познат в област 
Добрич, тъй като през летните 
месеци изпълнявахме дейността. 
След кратко прекъсване отново 
сме на разположение до края на 
месец март следващата годи-
на. 

Кемперът е технически обо-
рудван, налични са медицински 
консумативи и лекарски екип,  
който ще предоставя информа-
ция при желание от страна на 
хората относно развитието на 
пандемията, видове ваксини и 
други въпроси по темата. 

Който желае, може да си по-

стави ваксина срещу COVID-19.
В мобилният пунк са налич-

ни иРНК и векторните ваксини 
(Пфайзер и Янсен), както и бус-
терни дози. 

Планирали сме да  посетим  
Община Балчик на 9 и 30 яну-
ари за времето от 14 до 18 часа, 
на паркинга до сградата на До-
машен социален патронаж. Ако 
има желаещи да се ваксинират с 
ваксина различна от наличните 
или имат някакви въпроси, мо-
гат да се обадят на тел.0885/600 
202, за да сме максимално по-
лезни на жителите  гостите на 
общината.

При посещението си, ще бъдат 
раздадени и рекламни материа-
ли (листовки, тениски, торбич-
ки, чадъри и др. ) с логото на на-
шата информационна кампания 
„Ти решаваш“

На сайта: https://tireshavash.
info можете да получавате ин-
формация за останалите дейнос-
ти по програмата.

Виолета Каменова

 където ще намерите богато разнообразие на  
диоптрични 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“

ЕС и Украйна подписват пакет от 
мерки за възстановяване на разру-

шените от войната училища
Европейската комисия и пра-

вителството на Украйна по-
дписаха днес пакет от мерки в 
размер на 100 милиона евро за 
реконструкцията и възстано-
вяването на училищна инфра-
структура, разрушена по време 
на пълномащабната война на 
Русия срещу Украйна. Подкре-
пата ще достигне до Украйна 
чрез хуманитарните партньори 
на ЕС и отчасти под формата на 
бюджетна подкрепа за правител-
ството на Украйна. 

Освен това по линия на те-
кущ договор с полската банка 
за развитие „Bank Gospodarstwa 
Krajowego“ Европейската коми-
сия разпредели около 14 мили-
она евро за закупуване на учи-
лищни автобуси с цел безопасен 
превоз на украинските деца до 
училище.

Европейската комисия съ-
що така стартира кампания за 
солидарност с цел даряване на 
училищни автобуси за Украйна, 

като даряването се организира 
чрез Координационния център 
за реагиране при извънредни 
ситуации на Европейската коми-
сия. Общо 240 автобуса вече са 
на път от ЕС и държавите член-
ки, и даренията продължават.

Контекст
До момента руските военни 

удари са повредили или разру-
шили над 2 800 образователни 
институции, което засегна 5,7 
милиона деца в училищна въз-
раст. Много деца просто нямат 
класна стая, където да отидат. 
Онлайн образованието неви-
наги работи поради ограничена 
мощност и или достъп до под-
ходящо ИТ оборудване. За да 
се осигури непрекъснатост на 
образованието, възстановява-
нето на училищните сгради и 
осигуряването на училищни ав-
тобуси се превърнаха в основен 
приоритет за ЕС.

miroslav_marinov1975@abv.bg


