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Европа инвестира в селските райони”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТУРИЗЪМ
В ОБЩИНИ КРУШАРИ И ТЕРВЕЛ

Приоритет в дейността на  Местната инициативна група  Тервел-Крушари е пълноценното използване на
природните дадености за създаване на заетост, доходи и разнообразяване на икономическите дейности в
региона.  Територията на двете общини е с богато историческо минало и красива природа, но тепърва предстои
да се разработят туристически обекти, свързани с тях. Очаква се те да се съсредоточат около археологическите
разкопки на стария римски град "Залдапа", скалните манастири по Сухата река и местността "Текето". За целта
"МИГ Тервел-Крушари" стимулира иновативни инициативи, които създават условия за представяне и популяри-
зиране на природното и културно наследство и повишават привлекателността на територията.

МИГ подкрепи инициативи за  привличане на туристи към региона. Община Крушари изгради туристически
информационни центрове в читалищните сгради на с. Коритен и на с. Крушари. В тях туристи и посетители
могат да получат информация за околните исторически, природни и етнографски туристически обекти, както и
за културните традиции и местния фолклор от специално изготвените за целта филми, брошури, дипляни и
туристически карти. Допълнително община Крушари осигури технически средства за провеждане на мероприя-
тия на открито като изложби, концерти, атракции.

По мярката за разнообразяване към неземеделски дейности бяха построени два обекта за посрещане на
гости, които ще разширят възможностите за туризъм на територията на двете отдалечени от големи градове
общини Крушари и Тервел. В центъра на с.Телериг тези дни отвори врати къща за гости с обновен ресторант на
ЕТ "Хан Телериг - Юзджан Юсеин". Планира се сградата да се надгради с още един етаж стаи за настаняване, с
което ще се осигури достатъчна леглова база за туристите, посещаващи Сухата река, пещерите и скалните
манастири край Бакалово и Оногур. Освен за туризъм, ресторанта с капацитет от 70 места е подходящ за
организиране на тържества, чествания и срещи.

Нова къща за гости на ЕТ "Тодор Куртев" отвори врати в гр.Тервел. Освен за туризъм, с луксозните си
условия къщата е подходяща за семеен отдих и по-продължителен престой на организирани групи до 30 души.
Приятната модерна обстановка сред гора и лешникова градина и оборудвана фитнес зала гарантират пълноце-
нен и незабравим отдих.

Миг Тервел-Крушари подпомогна и модернизирането на популярната в региона къща за гости "Мария-Невена" в
с. Безмер. Разширен беше капацитета на къщата за посрещане на групи. Със закупения микробус къщата предла-
га транспортна услуга за посетителите до туристически места, включително по Черноморието и транспорт до
близките летища и гари.

НАД 300 УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОРИЕНТИРАНЕ В БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА
Състезатели от раз-

лични възрастови гру-
пи на спортни клубове
от България и чужбина
взеха участие в състе-
зание по ориентиране,
провело се в Ботани-
ческата градина в Бал-
чик, което е трети кръг
от Българската паркова

купа.
Със свои студенти се

представиха СУ Св.
Климент Охридски“,
НСА Васил Левски“
както и други висши
учебни заведения в
страната.

Съорганизаторите ,
Българска федерация

ориентиране, Спортен
клуб по ориентиране  Бе-
гун“ - Варна и СУ Св.
Климент Охридски“ пред-
почетоха уникалния ланд-
шафт на архитектурно -
парковия комплекс, като
предпоставка за едно за-
помнящо се и атрактивно
състезание.  Основна  цел

на спортното събитие  е
да популяризира  истори-
ческото  и природно бо-
гатство на културно  об-
разователния център
сред участниците и зри-
телите.

Състезанието се прове-
де във времето от 16 до
19 часа, като предвари-

телно в различни точки
на Ботаническата гради-
на имаше поставени око-
ло 30 контролни знаци .
Състезателите стартираха
с разлика от една мину-
та, а техни помощници
бяха единствено карта и
компас, с които трябва-
ше да се ориентират по

непознатия терен. Спо-
ред възрастовата си
група участниците пре-
минаваха само през оп-
ределен брой контролни
точки, а средното време
за което се придвижва-
ха по маршрута  бе в
рамките на около 10-15
минути.                  НДТ

В отлична атмосфера и
прекрасни условия започ-
на силният международен
турнир по плажен тенис от
категория G3. Курортен
комплекс Албена е дома-
кин на събитието, което се
организира с подкрепата
на Stella Artois. Наградният
фонд е 2000 евро. Водещи
двойки от България, Русия,

4 ДЪРЖАВИ

ТУРНИРЪТ ПО ПЛАЖЕН
ТЕНИС ЗА КУПАТА НА
STELLA ARTOIS СЪБРА
ТОП СЪСТЕЗАТЕЛИ ОТ
4 ДЪРЖАВИ

Гърция и Италия ще си ос-
порват призовите места,
като мачове ще се играят
както при мъже и жени,
така и при смесени двой-
ки. Проявата е част от ка-
лендара на БФТ и на
Международната тенис
федерация и носи точки
за световната ранглиста
в този спорт.

МИЛИЦА МИРЧЕВА В
ТРОЙКАТА НА 3000 М

Милица Мирчева финишира само на 6 секунди
от личния си рекорд за третата позиция на 3000
м по време на европейското отборно първенст-
во, 2-ра лига в Стара Загора. Възпитаничката на
Йоло Николов донесе 7 точки след постижение
от 9:27.75 мин. Нейният най-добър резултат в
кариерата й е 9:21.42 мин от миналия месец.
Европейската вицешампионка за девойки под 23
г. в кроса беше изпреварена само от Соня Сто-
лич (Срб)  9:19.88 мин, и Матеа Парлов (Хърв) 
9:25.39 мин. На 5000 м при мъжете Иван Попов
се нареди осми с 15:31.83 мин.

Айхан Апти записа най-
доброто си представяне на
европейско отборно пър-
венство, 2-ра лига, след
като стана трети с личен
рекорд в хвърлянето на
чук на стадион Берое” в
Стара Загора. Балчиклия-
та прати уреда на 70.02 м,
като за първи път в спор-
тната си кариера преми-
нава границата от 70 м.
Той направи солидна се-

АЙХАН АПТИ С ЛИЧЕН РЕКОРД
рия в четирите полагащи
му се опита  69.03 м,
68.55 м, 68.59 м и 70.02
м. По-добри от Апти бя-
ха само олимпийският
шампион Кристиан Парш
(Унг)  77.27 м, и Нейк
Плешко (Слвн)  70.87 м.
С класирането си Апти
донесе шест точки за
българския тим в атака-
та за изкачване в 1-ва
лига.
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В центъра на спортния живот


