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В  БТПП  се  проведе
среща с  представители
на  Търговско-промиш-
лената палата на Тамбо-
вска област, Руска Феде-
рация.

Главният секретар на
БТПП Васил Тодоров за-
позна участниците в сре-
щата с дейността, струк-
турата и постиженията
на БТПП, изтъквайки до-
брите отношения на съ-
трудничество  между
БТПП и ТПП на Руската
Федерация.

В рамките на срещата
от руска страна Сергей
Пронин, член на Съвета
на  ТПП  на  Тамбовска
област,  представи  ин-

формация за  правното
регулиране на чуждест-
ранните инвистиции  в
Русия. Презентации  за
данъчния режим и суб-
сидиите представи Елла
Цеплая. Дмитрий Кали-
нов представи дейността
на дружеството „Атлас
Омником“, специализи-
рано в областта на конт-
рола на ползването на го-
рива в  транспортните
средства.

В рамките на срещата
Юлиян Балчев, предста-
вител  на  Българската
агенция за инвестиции
(БАИ), предостави под-
робна  информация  за
инвестиционния климат

на България, акцентирай-
ки  върху наличието  на
квалифицирана работна
ръка, достъпа до държа-
вни субсидии,  сравни-
телно ниските разходи и
данъци, както и интегра-
цията на България в ЕС.
В допълнение бяха пред-
ставени и добрите пости-
жения в сферата на земе-
делието, преработвател-
ната промишленост, ау-
тсорсинга и автомобил-
ната промишленост.    

Срещата се осъществи
със съдействието и уча-
стието  на  Александър
Александров,  предста-
вител на ТПП на Руската
Федерация в България.  

Да празнуваме заедно
всички празници - за нас,
пенсионерите  от  клуб
„Втора младост” гр.Бал-
чик, кв.”Левски”, е част
от задачите ни, залегна-
ли в План-програмата за
клубната ни дейност.

Празниците 21 януари
Деня на родилната по-
мощ и 8 март  са едни от
личните наши  женски
празници. На първия по-
днасяме  поздравления,
не само към всички же-
ни, но внимание отделя-

Â êëóá “Âòîðà ìëàäîñò” Áàë÷èê  âèíàãè å âåñåëî
ме и специално поздра-
вяваме шестте многоде-
тни  майки, членове  на
клуба. На  втория праз-
ник    поздравите са  за
всички жени.

Не забравяме и онези,
които през текущата го-
дина навършват кръгли
години.

Първа за 2016 г. юби-
лярка, която на 23 февру-
ари навърши своите 70
години бе ЯНКА СТОЯ-
НОВА МИЛЕВА.

Наред с многото поже-

лания за крепко здраве,
щастие и дълголетие, тя
получи и едно традици-
онно пожелание:

БАВНО  ДА  СТАРЕ-
ЕШ! ВЕЧНО ДА МЛА-
ДЕЕШ!

Винаги: да си с прия-
тели добри, в най-щаст-
ливи от живота дни!

Жените от певческа-
та група я поздравиха
с  прекрасни  народни
песни.

Всеки месец рождени-
ците от клуба са поздра-

вявани с красив българ-
ски фолклор.

Традиция  е при  нас
всяко честване, незави-
симо на какъв празник е,
да го сторим така, че дъл-
го да се помни от всич-
ки. Ето защо, с гордост
заявяваме, че при нас ви-
наги е весело! Затова с
удоволствие  посещава-
ме клуба.

Софка ДЕНЕВА
Председател на клуб

„Втора младост”
Балчик

Хорът на клуб “Втора младост” в кв. “Левски”, с ръководител Софка Денева. фото: М. КОСТОВА

95-ия  рожден ден  на
най-възрастния  фара-
джия по нашето крайб-
режие  Иван  Атанасов
Хаджииванов,  работил
на най-стария фар у нас
- този край Шабла, бе от-
белязан  с  тържество,
проведено в Зеления об-
разователен център.

Инициатори на празни-
ка бяха колективът на слу-
жителите при фар Шаб-
ла, подкрепени от ръко-
водния състав на Хидро-
графска служба Варна, в
лицето на кап.I  ранг Ми-
лен Димитров и кап. II 
ранг Атанас  Димитров,

Íàé-ñòàðèÿò ôàðàäæèÿ íà íàé-
ñòàðèÿ áúëãàðñêè ôàð íàâúðøè 95 ã.

както и от кмета на общи-
на Шабла Мариян Жечев
и  председателя на  Об-
щински съвет Шабла д-р
Йорданка Стоева.

Сърдечните си поздра-
ви към бай Иван изказа-
ха  кметът  Жечев,  д-р
Стоева, кап.  I  ранг Ди-
митров и настоящият на-
чалник на фара Димчо
Димитров. Цветята бяха
безчет, а сред подаръци-
те имаше картина на фа-
ра  и  ръчноизработен
стенен часовник също с
изображение на симво-
ла на Шабла  много ве-
ковния фар.

Кап.II  ранг  Трифон
Трифонов, който сега е
началник на фар Галата,
и шабленката Вярка Сто-
янова прочетоха  свои
стихотворения за фара.

„Горд съм, че от това,
което чух от моите съг-
раждани  за тях символи-
зирам фара като източ-
ник на светлина и като
път. Пък и силите, които
ми даваше морето през
годините не могат да се
сравнят с  нищо.“    каза
накрая  развълнуваният
бай Иван.

Станислава
КРЪСТЕВА

УС на клуба по тенис на маса „Балчик” кани своите членове на годишно
събрание, което ще се проведе на 17 Април 2016 г. от 10:00 ч. във
физкултурния салон на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Балчик, при
следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на клуба през 2015 г.
2. Приемане на нови членове
3. Разни

При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-късно, на
същото място, при същия дневен ред.          От УС на СК ТМ „Балчик”

Çàáðàíàòà çà êúìïèíãóâàíå ùå ïðîãîíè
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Само един къмпинг с око-
ло  30 места има по  дългата
над 100 километра плажна
ивица по Северното  Черно-
морие.  Така,  хиляди  турис-
ти,  които досега избираха да
са по-близо до природата и
прекарваха ваканцията  си на
палатка  по  все още небето-
нираното  Добруджанско
крайбрежие,  вече  няма  да
имат тази  възможност. При-
чината  -  приетите  ограни-
чения  за  къмпингуване по
морето  от  Народното  съб-
рание,  според които  се  заб-
ранява къмпингуване и  пар-
киране на  100 метра от  пла-
жа.

На Добруджанското  мор-
ско   крайбрежие   се  падат
32,24%  от  дължинат а  на
всички плажове или 31,52%
от  тяхната площ. Плажната
ивица в общините  Балчик,
Каварна  и  Шабла  е над  100
км.

През 2015  година  за пър-
ви  път  в  България Община
Шабла създаде временни би-
ваци,  като  форма на преби-
ваване на морския бряг. Цел-
та бе да се канализира и про-
контролира  дивият туризъм.
Общата площ на местата  за
бивакуване бе почти 195 дка,
като  определените  за  целта
терени  бяха четири.

Голяма  е вероятността  та-
зи година Община Шабла да
не може да продължи да оси-
гурява места  за бивакуване,
ако бъдат  приети  забрани-
телните  текстове,  коментира
пред Topnovini.bg кметът  на
Шабла  Мариян Жечев.  Той
се опасява,  че,  според  полу-
чените  чрез Националното
сдружение  на  общините  в
България  текстове  за съгла-
суване,  организирането на
места за бивакуване, ще е за-
бранено. Причината  е,  че  за
тези  места ще се изисква  ка-
тегоризация по  Закона за ту-
ризма,  като  минималното
ниво е къмпинг, но Община-
та  трудно  ще  може да  пок-
рие  изискванията  за  към-
пинг. Така  за цялото  Север-
но Черноморие  ще има  са-
мо  един   къмпинг    Космос.
Според  кмета, най- правил-
ният  вариант  е да се облек-
чат условията  за  категори-

зация  на къмпинги. Ако  ня-
ма възможност да  се увели-
чат къмпингите, това  ще ли-
ши от възможност  за летува-
не много хора,  които упра-
жняват  такъв  вид  туризъм.
Дори  и народните предста-
вители да не  знаят, то райо-
нът  от  Дуранкулак  до Тю-
леново  е  един  голям  към-
пинг,  където  почиват мно-
го хора, предимно българи,
които имат  различни инте-
реси    водни   спортове,  ри-
болов,  природосъобразен
туризъм.  Защото,  за  разли-
ка  от  другите  части на  Чер-
номорието, това на север все
още  до  голяма  степен  се  е
съхранило  и не  е  презаст-
роено. Според Жечев,  бива-
куването  е най-добрият  ва-
риант, за да могат да се аку-
мулират  средства от  такси,
с  които  да  се  обезпечи по-
чистването на  отпадъци, га-
рантиране  на  сигурност.

 „Категорично не  одобря-
вам  решението на  парламен-
та. Това  е някакъв  безумен  и
отчаян опит да вкарват всич-
ки  в хотелите си, които  наст-
роиха,  за да  преперат  едни
пари. Не съм сигурен  дали  е
така по  света, но  това е безу-
мие.  Отделен  е  въпросът,  че
освен по  морето  другаде по-
чти  няма къмпинги.  Това  би
значело, че човек не може да
предприеме  няколко  дневно
пътешествие пеша, защото не
може да се направи  маршрут
от хотел до хотел,  а и нор-
малните хора не  хотели  тър-
сят.  Въобще...  нямам думи!”,
коментира  Владо  Руменов
администратор  на  групата
„Свободен  Камен  бряг”.

Дарина Аргирова  -  Тури-
стическо  сдружение  “Кавар-

на”:  „Забрана  трябва да има,
защото, по принцип, има оп-
редели  специални  места  за
биваци   /на  територията на
Община  Шабла/  като  очак-
ваме  и  Община Каварна  да
определи такива терени, удо-
бни  за  къмпингуване.  От
друга  страна,  последици  за
туристическия  бизнес  в  ре-
гиона  ще има.  Ще  загубим
туристи  които обичат само-
стоятелните пътувания и ди-
вите плажове, но  които пол-
зват  услуги  и  посещават  на-
шите исторически  забележи-
телности.  За  бъдещото раз-
витие на  туризма в  региона
за  нас  е  особено  важно да
опазим природата  за  бъде-
щите поколения.  За  съжале-
ние, за да опазваме природа-
та,  налагането  на  забрана  е
единствен вариант.  За  да се
намалят  загубите  за  турис-
тическия бизнес, ще  се от-
редят специални места  /би-
ваци/. Давам  за пример от-
ново Община Шабла, където
за един ден за палатка се пла-
ща 2 лева, което е приемлива
цена.Трябва да  се  мисли  за
бъдещето,  за да оставим  на
поколенията чиста природа.
Много малко останаха диви-
те,  очарователни  и незаст-
роени места в България - об-
щина Каварна и община Ша-
бла  все още  са  късчета  от
рая.  Затова  трябва  да ги  за-
пазим.  Бъдещето направле-
ние в развитието на туризма
в  световен  мащаб  е именно
екотуризмът.”

В интервю  за  Topnovini.bg
бившият  кмет  на  Каварна
Цонко Цонев прогнозира,  че
забраната  за  къмпингуване
ще създаде нова корупцион-
на  вълна. Той припомни,  че

на плажа в Каварна винаги е
имало палатки  за  Каварна
рок  фест.  „Имало  е  години,
когато  стотици  хора  са били
на  палатки. Това означава,
че оттук нататък, ако има фе-
стивал или  друго  събитие,
никой няма да може да си сло-
жи  палатката  на  централния
плаж в  Каварна  за 2-3 дни,
докато  трае фестивалът”,  ко-
ментира  Цонев.  Сега,  това
няма да бъде възможно,  тъй
като ивицата на  централния
плаж в Каварна  е малка и,
който и да сложи палатка там,
ще бъде   незаконно и  ще по-
длежи  на солени  глоби.

Председателят  на  Бран-
шова  асоциация на  хотелие-
рите и ресторантьорите в ре-
гион  североизточна  Бълга-
рия  -  гр.  Добрич, Димитър
Димитров,  коментира,  че
браншовата  организация
одобрява  забраните  за без-
разборното  къмпингуване,
но въвеждането им е прибър-
зано. „Първо трябва да се съ-
здадат условията  за къмпин-
гуване, а едва след това да се
пристъпва  към забрани. Се-
га по  цялото  Северно  Чер-
номорие има само един към-
пинг с 30-40 места. Не може
цялото  Северно  Черномо-
рие,  което е  един от  най-го-
лемите  райони,  да  е  само
един  къмпинг”,  коментира
Димитров.

Според  него,  трябва  пър-
во  да  се изградят къмпинги,
каквито има в страните от За-
падна Европа с необходими-
те  условия    електрифицира-
ни ,  санитарни  възли,  бани,
газ за зареждане,  както  и  ну-
жната инфраструктура,  вклю-
чително заведения, поща, спе-
диторски услуги,  чейнч  бю-
ра и  т.н. Едва тогава  може да
се говори за въвеждане на за-
брани.   „Големият проблем е,
че плажът е изцяло държавна
собственост. Тук  има  тери-
тории  на Министерството на
земеделието  и  храните, през
района преминава  Виа  Пон-
тика,  голяма част попадат  в
НАТУРА  2000.  Държавата
трябва много сериозно да по-
мисли  по  въпроса,  да се изг-
ради  необходимата инфрас-
труктура”, посочи Димитров.

Станислава КРЪСТЕВА




