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Представители на ком-
плекс “Therma Village” 
(“Терма Вилидж”) взеха 
участие в Българо-ру-
ския бизнес форум, който 
бе официално открит от 
министър-председателят 
Бойко Борисов и руският 
премиер Дмитрий Мед-
ведев.
Целта на този форум е да 
се обсъди бъдещото раз-
витие за сътрудничество 
в туризма между Бълга-
рия и Русия.
Представителите на 
“Терма Вилидж” са се 
срещнали и съз Зарина 
Догузова – ръководител 
на Федералната агенция 
по туризъм в Русия.
България води миролю-
бива външна политика, 
за да привлича повече ту-
ристи. Това заяви минис-
тър-председателят Бойко 
Борисов на откриването 
на българо-руския биз-
нес форум в областта на 
туризма, организиран от 
Министерството на ту-
ризма. В конференцията 
участваха също предсе-
дателят на правителство-
то на Руската федера-
ция Дмитрий Медведев, 
министърът на туризма 
на България Николи-
на Ангелкова, Максим 
Орешкин, министър на 
икономическото развитие 
на Русия, депутати, пред-
ставители на местната 
власт и бизнеса от двете 
държави. Участниците в 
двустранния форум бяха 

над 200.
Премиерът Борисов под-
черта, че България разпо-
лага с много добри усло-
вия, които да предложи в 
сферата на историческия, 
културния и религиозния 
туризъм. „Въпреки труд-
ните международни от-
ношения, успяхме да за-
пазим добрия тон, който 
дава възможност макси-
мално да развиваме отно-
шенията си“, бе категори-
чен той по отношение на 
партньорството с руската 
страна.
По думите на Борисов в 
59 града в Русия от 1 фев-
руари вече има центрове 
за издаване на визи, което 
максимално ще улесни 
туристите. Той допълни, 
че с колегата му Медве-
дев са обсъдили ферибот-
ната връзка между Бургас 
и Новоросийск, която 
може да е много полезна 
и за туристите, а също и 
за руските граждани с 
имоти в България.
„С министъра на тури-
зма и сдружението на 
общините обсъждаме да 
направят точна сметка, за 
да отговорим на между-
народната конкуренция 
и за да се подпомогне 
браншът. В нашите бази 
непрекъснато се подгот-
вят и руски спортисти“, 
посочи още той. Преми-
ерът обясни, че България 
ще се постарае да бъде 
още по-гъвкава, тъй като 
туристите обръщат вни-

мание както на цената, 
така и на обслужването, 
качеството на храната и 
сигурността. Балансира-
ната външна политика на 
страната ни дава до голя-
ма степен и сигурността 
на пребиваване. По време 
на срещата между двама-
та премиери са били об-
съдени и възможностите 
за развитие на детския 
туризъм, който също е с 
голям потенциал, стана 
ясно от думите му.
Дмитрий Медведев ак-
центира, че туризмът 
между двете държави е 
на много добро ниво и 
всяка година около поло-
вин милион туристи от 
Русия посещават Бълга-
рия. „Добрата туристи-
ческа инфраструктура, 
разумната цена, климатът, 
безопасността привличат 
най-вече руските туристи. 
С една дума – тук са съз-
дадени всички условия 
за добра и пълноценна 
почивка, включително и 
с деца“, изтъкна руският 
премиер. Той допълни, че 
в страната му се реализи-
ра мащабен проект, който 
предвижда улесняване на 
визовия режим за туристи 
от всички страни.
В рамките на четирите го-
дини, откакто бе създаде-
но самостоятелното Ми-
нистерство на туризма, и 
благодарение правител-
ството на Бойко Борисов 
туризмът ни отчита ръст 
от 31% на международ-

ни туристи и 34% ръст 
на приходите от между-
народен туризъм, заяви 
министърът на туризма 
Николина Ангелкова при 
откриването на форума.
я допълни, че България 
винаги е била една от 
най-предпочитаните и си-
гурни държави за руските 
туристи, а традициите и 
отношенията между две-
те страни в отрасъла са 
стабилни и имат богата 
перспектива. Езиковата 
и историческата близост 
на двата народа са пред-
поставка за повече руски 
туристи, като българската 
държава полага усилия за 
гарантиране на най-до-
брите условия за тях, каза 
още тя.
Максим Орешкин, ми-
нистър на икономическо-
то развитие на Русия, съ-
общи, че в двустранните 
отношения ще бъде по-
ставен акцент на култур-
но-историческите теми, 
където има пазарна ниша. 
В нея България може да 
намери свое място и да 
се отличи от конкуренти-
те си, подчерта още той. 
Руският министър изра-
зи също така готовност 
институциите и бизнесът 
с общи усилия да прео-
долеят изоставането във 
взаимния туристопоток, 
което пряко свърза с коти-
ровките на двете нацио-
нални валути.

Про Нюз Добрич

“Терма Вилидж” – Кранево участва 
в Българо-руския бизнес Форум

Завзема ли строеж част от 
плажа на Кранево?

За да стане строежът хо-
тел с 4 звезди, се налага 
терасите от външни да 
станат вътрешни, т.е. да 
се скрият. Това е сложна 
довършителна работа и 
затова изглежда съмни-
телна – твърди общински 
съветник от Балчик, а 
всъщност всичко е закон-
но.
Според кмета на 
с.Кранево няма фрапира-
щи нарушения на закона.
Строеж на хотел на ме-
три от морските вълни 
събуди недоволство у жи-
телите на Кранево.
Сградата се намира на 
мястото на бившия Меж-
дународен пионерски ла-
гер. Според документите 
се извършва ремонт на 
стара сграда и пристро-
яване на нова. 
Преди време на същото 

място имаше скандал с 
ограда, която се оказа не-
законна след проверка на 
РДНСК. За строежа има 
разрешително за ремонт 
и пристрояване от Общи-
на Балчик. 
Всичко е започнало в на-
чалото на ноември м. г., 
съобщи „Здравей, Бълга-
рия“ на Нова телевизия. 
Пред журналист на меди-
ята инвеститорите заяви-
ха, че цялата документа-
ция за дейностите, които 
извършват, е в общината. 
Арх. Анна Демирева 
обясни, че всички сгради, 
които се строят в ивица-
та, имат строителни кни-
жа. Ивицата граничела 
непосредствено с населе-
ното място и не попадала 
в охранителните зони А 
и Б. Строежите имали и 
положителни оценки от 

органите за контрол на 
околната среда.
„При мен нито един мес-
тен или турист не е идвал 
да се оплаче от никакви 
незаконни строежи. Са-
мият факт, че се строи зад 
оградата, в частен двор 
показва, че няма фрапи-
ращи нарушения на за-
кона. Като фасада това 
си е така от 2011 година. 
Не е ново строителство. 
Оградата си е тук от 60-
70 години”, коментира 
Румен Николов, кмет на 
Кранево.
От Общината са започна-
ли своя проверка по слу-
чая. Ще има и проверка 
на строежа от РДНСК. А 
междувременно по иви-
цата в Кранево се строят 
още три хотела. Това буди 
недоволство у местните.

Източник: nova.bg

Сдружението на писателите в 
Добрич подготви нова книга на 

покойния поет Йордан Кръчмаров

Сдружението на писате-
лите в Добрич подготви 
нова книга на покойния 
добруджански поет Йор-
дан Кръчмаров /1948-
1986 г./. В “Море под 
клепачите”, чиято първа 
среща с читателската 
публика бе на 1 март, са 
подбрани двайсетина от 
най-добрите стихотворе-
ния на поета, две негови 
пиеси и една новела, не-
публикувани досега, съ-
общават от сдружението. 
В томчето професор Ан-
тоанета Алипиева пред-
ставя поетичното на-
следство на Кръчмаров, 
който е носител на първа 
награда от националния 
конкурс “Дъга под Лудо-

го р и е т о ” . 
Корицата е 
оформена с 
акварелна 
рисунка на 
п р о ф е с о р 
Андрей Да-
ниел, из-
брана от из-
ложбата на 
художници, 
с ъ з д а л и 
творби по 
стихове на 
поета за 
70-годиш-
нината от 
н е г о в о т о 
рождение, 

посочват съставителите 
на книгата.
Приживе Йордан 
Кръчмаров публикува ци-

къла стихове “Цялото ми 
богатство” в антологията 
“Общежитие” на издател-
ство “Народна младеж”. 
Роденият в балчишкото 

село Гурково поет, който 
е служил като матрос и 
е бил рибар, посвещава 
много стихове на морето. 
След смъртта му до чита-
телите достигат с помо-
щта на негови приятели 
и поетичните му книги 
“Нощен залив”, “Сол за 
живите”, “Риза за Хрис-
тос”, “След ХХ века”, 
“Полюшвана от вятъра 
мишена”.
На премиерата на “Море 
под клепачите” в реги-
оналната библиотека 
“Дора Габе” прозвуча-
ха песни по стихове на 
поета, в изпълнение на 
Красимир Костадинов /
Червения/ – саксофон, 
Красимир Димитров – 
соло китара, и Деян Ди-

митров – ритъм китара и 
вокал. Актьорът Вален-
тин Андреев – Рафе, про-
чете стихове от новата 
книга.                          БТА

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА КНСБ
В ОБЩИНА БАЛЧИК

Региона лни -
ят съвет на 
КНСБ Добрич 
организира на 
15 март 2019 
година прием-
на в община 
Балчик за син-

дикалните членове на КНСБ. По време на 
приемната те могат да бъдат консултирани 
по въпроси, свързани с трудовите и осигу-
рителни отношения, както и колективното 
трудово договаряне от експерт – юриста на 
РС Добрич. 
Приемната ще бъде отворена от 09.00 до 
14.30 часа в залата на първия етаж на общи-
на Балчик.

ДАРИТЕЛСКА DMS КАМПАНИЯ ЗА ЛЕ-
ЧЕНИЕТО 
НА ДИМИТЪР СТОЕВ ОТ С.ОБРОЧИЩЕ
DMS DIMITAR  - Димитър Стоев

 Кампанията е стартирала 
на 31 януари 2019 г.
Необходима сума: 60 000 
евро
Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS с текст на ла-
тиница DMS DIMITAR  на номер 17 777 /
за абонати на Теленор, Виваком и МТел/. 
За абонаментни дарения и други начини за 
даряване посетете http://www.dmsbg.com/ 
11646
За абонати на Теленор, МТел, Виваком це-
ната на 1 дарителски SMS е 1 лв., за потре-
бители на предплатени услуги 1 дарителски 
SMS е 1.20 лв. с ДДС, за абонаментните да-
рения стойността е 2 или 5 лв. месечно.


