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40 000 души посетиха Фестивала на
цацата в Кранево

През трите дни на третото издание на Фестивала на цацата в Кранево
той бе посетен от 40 000
души, съобщи председателят на Общинския съвет Илиян Станоев.
Фестивалът се проведе
от 8 до 10 юни. 18 г. Събитието, посветено на
най-дребната риба в Черно море, цели да покаже,
че в Кранево може да се
прави туризъм и то качествен.
Туристическият бизнеса е много благодарен за
финансовата подкрепа,
каквато се явява Фестивалът на цацата в началото
на сезона, сподели Илиян
Станоев.
„Към настоящия момент
организацията
върви
перфектно. За това изключително благодаря на
сдружението с нестопанска цел „Зелени посоки”,

което е главният организатор. Това е сдружение
на местни бизнесмени,
които се занимават в сферата на туризма. Без тях
няма как фестивалът да
се случи. Разбира се, и
на Община Балчик, която
подкрепя фестивала. Но,
без участието на местния
бизнес, всичко това щеше
да е мираж. Затова благодаря на всички, които се
включиха във фестивала финансово, морално
и подкрепиха това прекрасно събитие”, сподели
Станоев.
По думите му, целта на
фестивала е да покаже,
че в Кранево може да
се прави туризъм и то
качествен. По време на
Фестивала на цацата хотелиери и ресторантьори отчитат августовски
уикенд. „Това е една финансова инжекция и е от

изключителна важност за
бизнеса”, каза Станоев.
Идеята да се промени
локацията на феста, който досега се провеждаше
в центъра на Кранево, а
сега е на плажа, е била
на продуцентския екип,
който се ангажира с провеждането му. „Те казаха,
че е време да наблегнем
на това, че в Кранево има
плаж. Затова още декември се реши, че ще поканим изпълнител от ранга
на „Каома”. Спряхме се
на тях по няколко причини: „Каома” никога не
са идвали в България. За
всички е ясно, че „Ламбада” е най-великият латино танц за всички времена. След като влязохме
в преговори с френската
поп група и се реши, че те
ще гостуват на фестивала
в Кранево, дойде идеята,
че фестивалът трябва да е

по-близко до плажа, а не,
както досега – на центъра”, обясни Илиян Станоев.
Тази година фестът се
провежда на терен от
15 декара частни имоти.
Собствениците на парцелите са ги предоставили без никакъв наем,
а участват като спонсори
на събитието, чиято цел е
да направи имиджова реклама на цялото населено
място Кранево. „Защото,
всички си дават сметка,
че, когато се рекламира
дестинацията и хората
дойдат заради Кранево,
тогава хотелите ще са
пълни”, каза председателят на Общинския съвет.
„Идеята да се направи
тук е да е по-близко до
плажа, да има плажна
фиеста, да се покаже, че
в Кранево има плаж”, добави още той.

300 литра рибена чорба
сготвиха и раздадоха
общински съветници

Общинските съветници
на Балчик, независимо
от партийната си принадлежност, заедно приготвиха традиционната за
Северното Черноморие
рибена чорба по време на
втория ден на Фестивала
на цацата в Кранево. 80
килограма риба, уловена
от балчишки рибари, както и зеленчуци от местни
ферми, бяха използвани
за приготвянето на 300
литра рибена чорба, от
която успяха да опитат
близо 2500 посетители на
феста. Особеното за рибената чорба по Северното
Черноморие е, че задължително трябва да има
лющян (дивесил), споделиха съветниците.
Главен технолог на екипа
бе независимият общински съветник Даниела
Пеловска, която е и председател на постоянната
комисия по туризъм. Стана ясно, че чорбата е била
приготвена под зоркия
поглед, макар и дистанционно, на нейната дъщеря и първи победител
в кулинарно шоу у нас
на генетичните и биоме- процес по обработване.
Сидония Радева.
тричните данни.
С Общия регламент относно
Приготвени бяха два вида
Регламентът
предвижда защита на личните данни
чувствителните данни да се Европейският съюз е пио- рибена чорба. Единият

Над 100 представители на бизнеса от област
Добрич се запознаха с приложението на
Общия регламент относно защитата на данни

По инициатива на народните представители Даниела
Димитрова и Пламен Манушев в неделя и понеделник
се проведоха три срещи, на
които работодатели от област Добрич бяха запознати
с практическите аспекти на
Общия регламент относно
защитата на данните. Лектор бе академичният преподавател д-р Невин Фети.
Във форумите, които се проведоха в Балчик и Добрич
участваха народният представител от ГЕРБ Даниела
Димитрова, председателят
на Общинския съвет в Добрич Иво Пенчев. В обученията се включиха над 100
представители на туристическия, на земеделския
бранш, предприемачи от

други сектори, лекари, представители на институции.
Лекторът подчерта, че като
лични данни в Общия регламент относно защитата
на данните се приема всяка
информация, която се отнася до физическо лице и го
идентифицира или дава възможност за неговото идентифициране.
Новост в Регламента са
онлайн
идентификатори,
като, например, IP адресите,
идентификационния номер
на “бисквитките”, като в обхвата на личните данни са
включени и данните за местонахождението.
Коментирани бяха промените в специалните категории
или чувствителни лични
данни и включването в тях

подчиняват на специални
гаранции при тяхното обработване, коментира лекторът.
Един от акцентите бяха задълженията на хотелиерите
да гарантират прозрачност
на обработването по отношение на субектите на
данни, включително да информират за осъществявано
видеонаблюдение в района
на обекта, както и събирането на лични данни, което
се изисква по Закона за туризма.
Сред коментираните теми бе
кой има право да преснима
личните карти. Посочено бе,
че такива права имат само
администратори в предвидените от нормативен акт
случаи. Други нямат такова
право, дори със съгласието
на лицето.
Обработвайки данните на
хората, администраторите
на лични данни трябва да
оправдават тяхното доверие
и да спазват техните права,
коментира Невин Фети. Тя
подчерта, че защитата на
личните данни трябва да е
заложена още на етапа на
проектирането на даден

нер и чертае световен стандарт, посочи още д-р Фети.
Тя информира, че общественото обсъждане на проекта за промени в Закона за
защита на личните данни е
приключило и предстои той
да бъде внесен в Народното
събрание.
Лекторът отговори на множество конкретни въпроси,
които хотелиерите поставиха предвид спецификата на
своята дейност.
Участниците благодариха
за организираните от народните представители от
ГЕРБ срещи по тема, като
Приложението на Общия
регламент относно защитата
на данните, която е много
актуална и важна за бизнеса
и институциите.
Даниела Димитрова припомни, че с колегата й
Пламен Манушев през последните месеци инициират
срещи на бизнеса от област
Добрич с различни институции, чиято цел е да се подкрепи предприемачеството.
Те ще продължат, включително и по теми, които бизнесът сам предложи, увери
народният представител.

бе със седем вида риба
и приготвен по традиционна родова рецепта.
В чорбата имаше четири
вида черноморска риба,
уловена през последните
дни от местните рибари
– сафрид, цаца, калкан,
попчета. Бяха прибавени
още хек, сьомгова пъстърва, както и уловена
наскоро от общинския
съветник Виктор Лучиянов (Fishmaster) в Гърция
фагри. “Тази риба е много специфична и придава
нюанс на средиземноморска загадъчност. Надявам
се да бъде оценена подобаващо”, сподели Лучиянов.
Другата чорба бе с граца.
Правена е по специална рецепта, но Даниела
Пеловска се съгласи да я
сподели. „Рибата се вари
на много бавен огън. Препенва се. Слага се много
лук – бял и зелен. След
като леко заври, се добавят копър, бахар, дафинов
лист, черен пипер и лимони”, обясни тя.
Председателят на Общинския съвет Илиян Станоев откри фестивала. Той
благодари на сдружение с
нестопанска цел „Зелени

посоки”, което обединява местни бизнесмени в
сферата на туризма, които
са главният организатор
на уникалния Фестивал
на цацата. Благодари за
подкрепата и на Община
Балчик, която също подкрепя събитието, посветено на най-малката риба
в Черно море. „Благодаря
на всички, които се включиха в организацията на
фестивала
финансово,
морално и подкрепиха
това прекрасно събитие”,
каза Станоев. И подчерта,
че фестивалът от година
на година става все по-успешен.
Тази година той се провежда на ново място – на
плажа, за да се превърне
в истинско плажно лятно
събитие.
Фестивалът има и дълъг афиш от културни
и спортни прояви. Над
8-хилядна публика събраха в първата вечер
концертите на “Уикеда”
и Милена. Сред участниците е и Алфредо Торес.
Тази вечер на сцената излиза легендарната група
“Каома” с вечния им хит
“Ламбада”, които за първи път са в България.

Над 57 хиляди патици във фермата с птичи грип в
с. Стефаново са унищожени

Общо над 57 хиляди птици
са унищожени в рамките
на двата почивни дни във
фермата за пекински патици „Мейпъл Лийф Полтри“
ЕООД в село Стефаново.
Това стана ясно на брифинг
на областния управител
Красимир Кирилов след
проведеното днес заседание на Областната епизоотична комисия. Поводът
бе констатирано огнище на
инфлуенца във В хода на
заседанието д-р Анелия
Андонова представи хронология на действията и се
набелязаха мерки за ликвидиране на огнището.
Това е втори случай на възникване на огнище в един
и същ обект. В резултат
на предприетите действия
от служителите на ОДБХ
Добрич, днес вече всички
налични птици са умъртвени по хуманен начин и се
пристъпва към следващата
стъпка – унищожаване на
фураж и дезинфекция на

обекта.
На брифинг пред медиите
Красимир Кирилов отбеляза, че това е първо зареждане след проведените
от ОДБХ мероприятия по
ликвидиране на огнището
от предния път. Той обърна
внимание, че съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност, собственикът на животновъдния
обект не е спазил задължението си – да информира
кмета на селото и директора
на ОДБХ д-р Андонова за
проблемите във фермата.
Частно практикуващият ветеринарен лекар в обекта е
взел проби, които е изпратил
в лаборатория в Германия.
Д-р Андонова е получила
в четвъртък вечерта обаждане от София, като е била
уведомена от свои колеги
от БАБХ, че има проблем в
птицефермата в Стефаново.
В петък сутринта екип на
ОДБХ посещава фермата и
взема проба, която спешно

е транспортирана до столицата. Вечерта в петък се
получава потвърждение и
заповед. В двата почивни
дни д-р Андонова и екипът
й създават организация и в
рамките на двата дни унищожават всички птици – 21
406 на брой, както и 36 хил.
новоизлюпени. Осигурени
са екарисажни автомобили,
които откарват в екарисаж
в Ихтиман умъртвените птици. Предстои да се
унищожи част от фуража
и да се пристъпи към пълна дезинфекция отново на
обекта. Д-р Андонова отбеляза, че при контролното
заселване на фермата не са
констатирани отклонения
във взетите проби. Предстои да се търси причината
за новото огнище. В сила са
забрана за транспортиране
и търговия с птици и яйца в
определените три- и десеткилометрова зони с цел недопускане разпространение
на заразата.

