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до Общината са подали
984 души. Карти са си закупили 836 души: 136
пенсионери до 67-годишна възраст /които заплащат сумата от 14.80 лв.
за 4-месечната карта/ и
688 пенсионери над 67 г.
И тази година обществената поръчка за транспортното обслужване на
пенсионерите спечели
„Пътнически превози”
Добрич, с управител Валентин Василев.
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Служителката от същата фирма г-жа Таня Шопска напомня, че децата
от 0 до 7-годишна възраст
пътуват безплатно, но
трябва родителите им да
ги регистрират в офиса
на фирмата на бившата
автогара. От 7 до 10-годишна възраст пътуват с
50% намаление, на които срещу акт за раждане Със 106 гласа "за" Насе издава преференциал- родното събрание забна карта за пътуване.
рани къмпингуването и
/Б.Т./ паркирането на 100 метра от плажовете,Това се
случи след приемане не
текста от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
Против текста гласуваха 9 депутати, 7 се въздържаха. Остана обаче
възможността за пренощуване на плажа. Преди
това депутатите гласуваха плажовете Корал, Карадере и Иракли вече ще
бъдат със защитен статут
и няма да могат да се отдават на концесия или
под наем.
Така се забранява на
Фото: БГНЕС
трите плажа да има завеЖурналистът Петко Бо- като преводач от англий- "Дойче веле".
дения, развлекателни съНа 23 февруари 1992 г. оръжения, чадъри и шечаров почина на 97-годи- ски език, а впоследствие
шна възраст, съобщиха за достига до длъжността в предаването "ТВ Око" злонги. Спорната забраБТА от семейството му. заместник-главен редак- произнася фразата "Да, на за къмпингуването
Той е роден на 19 фев- тор. През 1983 г. се пен- ама не", с която става обяче нажежи страстите
още по-известен.
руари 1919 година в Со- сионира.
в парламента и извън неМежду 1981 и 1993 гоПрез 2010 г. Петко Бо- го, любителите на прифия. Завършва Американския колеж, а след то- дина участва с новини и чаров публикува своите родата и екоорганизава право в Софийския коментари във "Всяка автобиографични книги ции организираха пронеделя". Има редовни "Картини от три Бълга- тести срещу забраната.
университет.
От 1952 г. работи в Бъл- рубрики по БНТ в прог- рии" и "Лица и съдби от Протестиращи и депутагарската телеграф на рамата "ТВ Око", в радио три Българии".
ти влязоха в пряка слоNovinite.bg весна схватка по време
агенция, първоначално "Свободна Европа" и в
на орагнизираната среÎÒÊÐÈÒÀ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÇÀ ÂÚÇËÀÃÀÍÅ ща, в която участва и миÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀ ÏÎÐÚ×ÊÀ ÏÎ ÐÅÄÀ ÍÀ ÇÎÏ нистърът на туризма Николина Ангелкова.
Предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на
В един момент по среНац ионалната п рогра ма за енергийна ефекти вност на дата на гласуването бе
многофамилни жилищни сгради на територията на община обявена почивка и депуБалчик, по обособени позиции”
татите поканиха протес№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП - 00479-2016-0003
тиращите пред сградата
КРАЕН СРОК заподаване на искания заразяснения - До 16:00 часана 21.03.2016 г. на НС в зала „Запад”, за
КРАЕН СРОКза подаване на оферти - До 16:00 часа на 31.03.2016 г.
да бъдат изяснени позиОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ - 10:00 часа на 1.04.2016 г.
циите и несъгласията.
За въпроси и допълнителна информация:
Взривът от недоволство
Емил Раданов – ст. специалист ИДК, телефон 0579 71064
на природозащитниците
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, пред парламента бе прореспективно на. куриер, на адреса:
9600, гр.Балчик, пл. „21-ви септември”№ 6, Общинска администрация- гр. Балчик
Лице за приемане на оферти:
Красимира Костова - мл. експерт Община Балчик, тел. 0579 71046.
На 01 март, в РУ Балчик е получено съобщение от М.Д. (50 г.), слуÎÒÊÐÈÒÀ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÇÀ ÂÚÇËÀÃÀÍÅ
ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀ ÏÎÐÚ×ÊÀ ÏÎ ÐÅÄÀ ÍÀ ÇÎÏ жител във фирма „Енерго про мрежи” АД за
Процедура на договаряне без обявление за възлагане на констатирано незаконно
обществена поръчка с предмет: "Упражняване на авторски надзор присъединяване към
при изпълнение на СМР на обект: „Корекция на речното корито електропреносната мрена р. Краневска, включително прилежаща структура – мостови жа в гр.Балчик. При посъоръжения и пасарелки” "
сещение на местопроиз№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП - 00479-2016-0004
шествието е установено,
КРАЕН СРОК за подаване на оферти - До 16:00 часа на 10.03.2016 г.
че в частен дом С.Д., на
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ - 10:00 часа на 11.03.2016 г.
52 г. от с.гр. е осъщестЗа въпроси и допълнителна информация:
вил неправомерно приМилен Йорданов, телефон 0579 71036
съединяване към електОфертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, ропреносната мрежа. По
респективно на. куриер, на адреса:
случая е образувано до9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември”№ 6, Общинска администрация- гр. Балчик съдебно производство.
Лице за приемане на оферти:
На 01 март, в РУ БалКрасимира Костова - мл. експерт Община Балчик, тел. 0579 71046.
чик е получено съобщение от оператор на СОД
Закупуване на абонаментни карти за вътрешноградските линии и в района на вилна зона до
сп.”Орехите" на пенсионери и инвалиди с трайна
нетрудоспособност със и
над 50% през 2016 г., приключи за четиримесечието
– март, април, май, юни.
След това, тези, които
са пропуснали и искат
карти за следващите месеци, трябва да подадат
молба до 20 юни. Молба
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вокиран от текст, според
който се забранява пренощуването, къмпингуването и паркирането на
100 м от плажната ивица, а нарушителите ще
бъдат наказвани с глоби
от 1000 лв. до 10 000 лв.
Още в началото на разговора депутатът от РБ
Найден Зеленогорски
поясни, че до един месец
ще бъдат внесени нови
промени в закона, за да
бъде облекчен режимът
за създаване на нови
къмпинги.
От страна на протестиращите бяха представители на няколко екологични организации и от
партията на „Зелените”.
Орлин Конов от организацията „Да спасим Иракли” изрази в началото
несъгласието на колегите си от новите поправки и предложи да се отложи гласуването на текста до създаване на цялостна концепция по тези въпроси.
Срещу неговите тези
се изказа Зеленогорски,
според когото къмпингуващите от години замърсяват автентичната
природа до морето. Същото заяви и министърът
на туризма Николина
Ангелкова. „ Не може
върху тези плажове да се
паркира и да има тонове
боклуци”, каза тя.
Това предизвика бурната реакция на природозащитниците, които
оспориха тезите на министъра и депутата Зеленогорски. Според зелените
защитници, ако са прих-

ванати неправилно паркирани коли по морето,
то те са на почиващите
по хотелите и квартирите. И заподозряха, чу
промените в този закон
ще се използват за лобиране и нова вълна от презастрояване по морето.
Те предложиха да има
първо нов устройствен
план, тъй като не са против регулациите и чак
след това да се въвеждат
забрани за къмпингуващите. Като създаваме
приро до съ об разните
плажове „Корал”, „Иракли” и „Карадере” направихме стъпка за тяхното
опазване, не отваряме
вратичка за строителите.
Това заяви пред медиите
в парламента министърът на туризма Николина Ангелкова след приемане на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие на второ четене.
На фона на упреците
на еколозите, че плажовете ще станат привлекателни за строителите, тя
препоръча да не се мери с двоен аршин. „Забраняваме на 100 метра от
морето, където са дюните и плажът, да се извършва всякаква търговска
и стопанска дейности
или т.нар. диво къмпингуване, за да може то да
се извършва на определените места”, каза Ангелкова. И добави, че забраната ще важи не само за къмпингуващи и
природозащитници, а за
всички граждани. „Не
смятам, че по някакъв
начин се отваря вратичка за строителите, с това,
че създадохме природосъобразните плажове
„Корал”, „Иракли” и „Карадере”. Това е стъпка за
тяхното опазване. Не отваряме вратичка за строителите”, подчерта министърът.
В наредбата за катего-

ризация и прекатегоризация е уредено къде да
се предлага туристическа дейност в къмпингите
и какво може да бъде
къмпинг.
„В зависимост от категорията една, две или три
звезди сме отредели големината - 35 метра или
50 метра за поставяне на
каравана и палатка. Забранили сме така нареченото „диво къмпингуване”, защото както една
маса или шезлонг разрушава дюните, така и една паркирана кола и палатка, поставена върху
тях също ги разрушава,
каза Ангелкова. Глобите също отпаднаха по отношение на пренощуването, посочи министърът на туризма. И допълни, че е влязъл в сила нов
параграф, свързан с принудителните мерки, когато се нарушават тези забрани. Съответно да бъдат налагани глоби от същия ред, които са от 5 до
50 хиляди лева.
Те съществуват и в
момента в закона, каза
Ангелкова.
Ще разширим понятието „къмпингуване” в закона за туризма, за да ограничим максимално
безразборното поставяне на палатки, чували и
каравани по плажа, увери тя. „Както ще има забрана за извършване на
стопанска дейност, така
трябва да има забрана за
къмпингуване, защото
те по същия начин замърсяват природата“, е
мнението на министър
Ангелкова.
Веднага след гласуването на закона на второ
четене в парламента, в
социалните мрежи се надигна вълна от недоволство и привържениците
на къмпингуването обявиха протест тази вечер
на Орлов мост.
Novinite.bg
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Албена, че в 21:18 часа
на същата дата е получен сигнал за нарушение
от трафопост към помпена станция „Македонка” в землищато на
с.Гурково, собственост
на Напоителни системи
гр.Каварна. М.Д. (50 г.),
като екипа е констатирал
на място срязани кабели.
При посещение на местопроизшествието е установено, че неизвестни
лица се направили опит
за кражба на три броя
кабели тип ШПКТ, които
са издърпани изпод земята. По случая е образувано досъдебно производство.

На 29 февруари, в РУ
Каварна е получено съобщение от К.К. (33 г.),
служител въ в фирма
„Енерго про мрежи” АД
за констатирано незаконно присъединяване към
електропреносната мрежа в с.Камен бряг. При
посещение на местопроизшествието е установено, че в частно жилище в същото село П.А.,
на 60 г. от гр.София е
осъществил неправомерно присъединяване към
електропреносната мрежа. По случая е образувано досъдебно производство.
На 07 март, в РУ Шаб-

ла се тъжи Г.В., на 32 г. от
гр. Варна, технически
ръководител на строителен обект на нос Шабла
за това, че за времето от
04 .03.2016
г.
до
07.03.2016г., при непрекъсната работа през празничните и почивните
дни, неизвестен извършител, чрез използване
на техническо средство и
демонтеж е извършил
кражба на два климатика, поставени на фургон,
намиращ се на строителната площадка. По случая е образувано досъдебно производство.
ОД на
МВР ДОбрич

