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В БТПП се проведе
среща с представители
на Търговско-промишлената палата на Тамбовска област, Руска Федерация.
Главният секретар на
БТПП Васил Тодоров запозна участниците в срещата с дейността, структурата и постиженията
на БТПП, изтъквайки добрите отношения на сътрудничество ме жду
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 чуждестранните инвистиции в
Русия. Презентации за
данъчния режим и субсидиите представи Елла
Цеплая. Дмитрий Калинов представи дейността
на дружеството „Атлас
Омником“, специализирано в областта на контрола на ползването на горива в транспортните
средства.
В рамките на срещата
Юлиян Балчев, представител на Българската
агенция за инвестиции
(БАИ), предостави подробна информация за
инвестиционния климат

на България, акцентирайки върху наличието на
квалифицирана работна
ръка, достъпа до държавни субсидии, сравнително ниските разходи и
данъци, както и интеграцията на България в ЕС.
В допълнение бяха представени и добрите постижения в сферата на земеделието, преработвателната промишленост, аутсорсинга и автомобилната промишленост.
Срещата се осъществи
със съдействието и участието на Александър
Александров, представител на ТПП на Руската
Федерация в България.
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95-ия рожден ден на
най-възрастния фараджия по нашето крайбрежие Иван Атанасов
Хаджииванов, работил
на най-стария фар у нас
- този край Шабла, бе отбелязан с тържество,
проведено в Зеления образователен център.
Инициатори на празника бяха колективът на служителите при фар Шабла, подкрепени от ръководния състав на Хидрографска служба Варна, в
лицето на кап.I ранг Милен Димитров и кап. II
ранг Атанас Димитров,

както и от кмета на община Шабла Мариян Жечев
и председателя на Общински съвет Шабла д-р
Йорданка Стоева.
Сърдечните си поздрави към бай Иван изказаха кметът Жечев, д-р
Стоева, кап. I ранг Димитров и настоящият началник на фара Димчо
Димитров. Цветята бяха
безчет, а сред подаръците имаше картина на фара и ръчноизработен
стенен часовник също с
изображение на символа на Шабла много вековния фар.

Кап.II ранг Трифон
Трифонов, който сега е
началник на фар Галата,
и шабленката Вярка Стоянова прочетоха свои
стихотворения за фара.
„Горд съм, че от това,
което чух от моите съграждани за тях символизирам фара като източник 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”
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Â êëóá “Âòîðà ìëàäîñò” Áàë÷èê âèíàãè å âåñåëî
Да празнуваме заедно
всички празници - за нас,
пенсионерите от клуб
„Втора младост” гр.Балчик, кв.”Левски”, е част
от задачите ни, залегнали в План-програмата за
клубната ни дейност.
Празниците 21 януари
Деня на родилната помощ и 8 март са едни от
личните наши женски
празници. На първия поднасяме поздравления,
не само към всички жени, но внимание отделя-

ме и специално поздравяваме шестте многодетни майки, членове на
клуба. На втория празник поздравите са за
всички жени.
Не забравяме и онези,
които през текущата година навършват кръгли
години.
Първа за 2016 г. юбилярка, която на 23 февруари навърши своите 70
години бе ЯНКА СТОЯНОВА МИЛЕВА.
Наред с многото поже-

лания за крепко здраве,
щастие и дълголетие, тя
получи и едно традиционно пожелание:
БАВНО ДА СТАРЕЕШ! ВЕЧНО ДА МЛАДЕЕШ!
Винаги: да си с приятели добри, в най-щастливи от живота дни!
Жените от певческата група я поздравиха
с прекрасни народни
песни.
Всеки месец рождениците от клуба са поздра-

вявани с красив български фолклор.
Традиция е при нас
всяко честване, независимо на какъв празник е,
да го сторим така, че дълго да се помни от всички. Ето защо, с гордост
заявяваме, че при нас винаги е весело! Затова с
удоволствие посещаваме клуба.
Софка ДЕНЕВА
Председател на клуб
„Втора младост”
Балчик

Хорът на клуб “Втора младост” в кв. “Левски”, с ръководител Софка Денева. фото: М. КОСТОВА
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Само един къмпинг с около 30 места има по дългата
над 100 километра плажна
ивица по Северното Черноморие. Така, хиляди туристи, които досега избираха да
са по-близо до природата и
прекарваха ваканцията си на
палатка по все още небетонираното Добруджанско
крайбрежие, вече няма да
имат тази възможност. Причин ата - приетите ограни чения за къмпингуване по
морето от Народното събрание, според които се забранява къмпингуване и паркиране на 100 метра от плажа.
На Добруджанското морско крайб режие се па дат
32,2 4% от д ължинат а на
всички плажове или 31,52%
от тяхната площ. Плажната
иви ца в общините Балчик,
Каварна и Шабла е над 100
км.
През 2015 година за първи път в България Община
Шабла създаде временни бивац и, като форма на пребиваване на морския бряг. Целта бе да се канализира и проконтролира дивият туризъм.
Общата площ на местата за
бивакуване бе почти 195 дка,
като определени те за целта
терени бяха четири.
Голяма е вероятността тази година Община Шабла да
не може да продължи да осигурява места за бивакуван е,
ако бъдат приети забрани телните текстове, коментира
пред Topnovini.bg кметът на
Шабла Мариян Жечев. Той
се опасява, че, според получените чрез Нац ионалното
сдружени е на общините в
България текстове за съгласуване, орган изирането на
места за бивакуване, ще е забранено. Причината е, че за
тези места ще се изисква категоризация по Закона за туризма, като минималното
ниво е къмпинг, но Общината трудно ще може да покрие изискв ани ята за къмпинг. Така за цялото Северно Черноморие ще има само един къмпин г Космос.
Сп оред кмета, най- прави лният вариант е да се облекчат условията за категори-

зация на къмпинги. Ако няма възможност да се увеличат къмпингите, това ще лиши от възможност за летуване много хора, които упражняват такъв ви д туризъм.
Дори и народните представители да не знаят, то районът от Дуранкулак до Тюленово е един голям къмпин г, където почиват много хора, предимн о българи,
които имат различни интереси водни спортове, риболо в, приро досъобр азен
туризъм. Защото, за разлика от другите части на Черноморието, това на север все
още до голяма степен се е
съхрани ло и не е презастроено. Според Жечев, бивакуван ето е най-добрият вариан т, за да могат да се акумулират средства от такси,
с които да се обезпечи почистването на отпадъци, гарантиране на сигурност.
„Категорично не одобрявам решението на парламента. Това е някакъв безумен и
отчаян опит да вкарват всички в хотелите си, които настроиха, за да преперат едни
пари. Не съм сигурен дали е
така по света, но това е безумие. Отделен е въпросът, че
освен по морето другаде почти няма къмпинги. Това би
значело, че човек не може да
предпри еме няколко днев но
пътешествие пеша, защото не
може да се направи маршрут
от хотел до хотел, а и нормалните хора не хотели търсят. Въобще... нямам думи!”,
коментира Владо Руменов
администратор на групата
„Св ободен Камен бряг”.
Дарина Аргирова - Туристическо сдружение “Кавар-

на”: „Забрана трябва да има,
защото, по принцип, има определи специални места за
биваци /на територията на
Община Шабла/ като очакваме и Общин а Каварна да
определи такива терени, удобни за къмпингув ане. От
друга страна, последиц и за
туристическия бизнес в региона ще има. Ще загубим
туристи които обичат самостоятелните пътувания и дивите плажове, но които ползват услуги и посещават нашите исторически забележителности. За бъдещото развитие на туризма в региона
за нас е особено важно да
опазим природата за бъдещите поколения. За съжаление, за да опазваме природата, налагането на забрана е
единствен вари ант. За да се
намалят загубите за туристическия бизнес, ще се отредят специални места /биваци/. Давам за пример отново Община Шабла, където
за един ден за палатка се плаща 2 лева, което е приемлива
цена.Трябва да се мисли за
бъдещето, за да оставим на
поколенията чиста природа.
Много малко останаха дивите, очарователни и незастроени места в България - община Каварна и община Шабла все още са късчета от
рая. Затова трябва да ги запазим. Бъдещето направление в развитието на туризма
в светов ен мащаб е именно
екотуризмът.”
В интерв ю за Topnovini.bg
бившият кмет на Каварна
Цонко Цонев прогнозира, че
забраната за къмпи нгуване
ще създаде нова корупционна вълна. Той припомни, че

на плажа в Каварна винаги е
имало палатки за Каварна
рок фест. „Имало е годин и,
когато стотици хора са били
на палатки. Това означава,
че оттук нататък, ако има фестивал или друго събитие,
никой няма да може да си сложи палатката на централния
плаж в Каварна за 2-3 дни,
докато трае фестивалът”, коментира Цонев. Сега, това
няма да бъде възможно, тъй
като ив ицата на цен тралния
плаж в Каварна е малка и,
който и да сложи палатка там,
ще бъде незаконно и ще подлежи на солени глоби.
Председателят на Браншова асоциация на хотелиерите и ресторантьорите в регион североизточна България - гр. Добрич, Димитър
Димитров, коментира, че
браншовата организация
одобрява забраните за безразборното къмпингуване,
но въвеждането им е прибързано. „Първо трябва да се създадат условията за къмпингуване, а едва след това да се
пристъпва към забрани. Сега по цялото Северно Черноморие има само един къмпинг с 30-40 места. Не може
цялото Северно Черноморие, което е един от най-големите райони, да е само
един къмпин г”, коментира
Димитров.
Според него, трябва първо да се изградят къмпинги,
каквито има в страните от Западна Европа с необходимите условия електрифицирани , санитарни възли, бани,
газ за зареждане, както и нужната инфраструктура, включително заведения, поща, спедиторски услуги, чейнч бюра и т.н. Едва тогава може да
се говори за въвеждане на забрани. „Големият проблем е,
че плажът е изцяло държавна
собственост. Тук има територии на Министерството на
земеделието и храните, през
района преминава Виа Понтика, голяма част попадат в
НАТУРА 2000. Държавата
трябва много сериозно да помисли по въпроса, да се изгради необходимата инфраструктура”, посочи Димитров.
Ст анислава КРЪСТЕВА

