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Да се работи за бла-
гото на всички българс-
ки граждани е амбици-
ята  на Виктор  Лучия-
нов, председател на ОбС
Балчик, избран от пар-
тия ГЕРБ, а сега основа-
тел на  политическата
структура на  партията
на  Николай  Бареков
„България без  цензу-
ра”в Балчик.  Това съби-
тие бе на 28 февруари в
конферентната зала на
х-л „Реджина Мария”,
където присъстваха над
70 души, някои от кои-
то симпатизанти и бъ-
дещи членове, а други
само наблюдатели  на
обществените вълнич-
ки на политическо въл-
нение в града ни.

Журналистите  бяха
поканени да присъстват
в залата, след като В.Лу-
чиянов надълго и широ-
ко е разяснил, че ще се
работи ясно, откровено
и без цензура. Че пред-
стои операция  „Чисти
ръце” за целия полити-
чески елит – във висо-
ките върхове на държа-
вната и в местната власт,
че ще се намали броят
на депутатите и общин-
ските съветници съотве-
тно. Ще се отмени пло-
ският  данък,  че  не  е
справедливо олигарсите
да плащат колкото бед-
ните  граждани.  Пряко
ще се избират районни-
те и градски прокурори,
съдии и полицейски на-
чалници.  Няма  да  се
калкулира загубата  на
ток и вода в сметките на
потребителите.  Нова
здравно-осигурителна

система, с безплатни ле-
карства за децата до 7
г.възраст, с 350 лв.месе-
чно в продължение на 7
години  за всяко  второ
дете  в  семейството.
Промяна в закона за об-
ществените поръчки, за
обработката на  земе-
делските земи. Рефор-
мата  в  образованието
ще започне с безплатен
таблет за всеки ученик,
изоставащите ученици
ще  отиват  в  казарма-
та.Окрупняване на ВУЗ-
овете. Диференцирано
ДДС за детски храни,
учебници, лекарства и
др.хранителни продук-
ти от първа необходи-
мост.Облекчаване  на
малкия и  среден  биз-
нес и неговото подпо-
магане – първа грижа
на  управляващите,  за
да се създадат нови ра-
ботни места.

Всички тези приказни
обещания в  бъдещата
политика на „България
без цензура”  запалиха
атмосферата на учреди-
телното събрание.  Осо-
бено когато се заговори
за местните проблеми.
Както и през мегафона
пред Двореца,  Виктор
Лучиянов гръмко  обе-
ща, че чудо ще стане, но
Дворецът  ще  бъде  на
Балчик. На Йордан Три-
фонов  каза, че  лично
Бойко Борисов е убедил
кметството на Балчик да
не разваля туристичес-
кия сезон и че от есента
Дворецът ще бъде пре-
даден на Балчик. Обеща
още  на Ивелин  Мано-
лов, който постави въп-

роса за плажа, че ще се
изгради  нова  плажна
ивица между 3 и 4 буна.

Като фен на младите
хора, В.Лучиянов, член
на националното ръко-
водство на  „България
без цензура” предложи
събранието да избере за
председател 28-годиш-
ната юристка Марияна
Маринова Иванова, се-
га  управител на  хотел
„Юпитер”, запредседа-
тел на местната струк-
тура. Беше предложена
и кандидатурата на Да-
рин Атанасов Христов/
38 г./,  браншовик в ту-
ризма, сега готви за ля-
тото заведение в с.Кра-
нево. Събранието се съ-
образи  с  думата   на
В.Лучиянов и гласува за
Марияна Иванова.  Без
малко да бъде кушия с
един кон. Дарин стана
зам.-председател, както
и Соня Василева /27 г./
на работа в х-л „Реджи-
на Мария”.

Марияна  Иванова
обеща пред избралите я
балчиклии  да  работи
„България без цензура”
да стане първа полити-
ческа  сила в  Община
Балчик, а В.Лучиянов и
пожела да не прави ком-
промиси с това, в което
е убедена и да му мис-
лят нашите опоненти ка-
то видят младите и бор-
бени хора пред себе си.

Прилично богат кок-
тейл бе даден от средст-
вата на новата партия,
изискано подготвен от
готвачите и сервитьори-
те на „Реджина Мария”.

Маруся КОСТОВА
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За разчистване на тере-

ни за строителство и за зе-
меделие може да говори са-
мо човек, който не е стъп-
вал в Батовската гора и ня-
ма понятие от нормативна-
та уредба.

Това, което се вижда на
снимките е добре изведена
гола сеч на малки площи за
издънково възобновяване
в гора от келяв габър, раз-
решена по закон и би могла
да бъде снимана навсякъде
в страната.”

Официално в  сайта на
РИОСВ Варна пише:

„Експерти на РИОСВ –
Варна  извършиха  на  13
март 2014 година съвмес-
тна проверка с представи-
тели  на  Североизточно
държавно предприятие те-
риториално  поделение
държавно ловно стопанс-
тво   (СИДП  Т П  ДЛС)
„Балчик” и Североизточ-
но държавно предприятие
териториално  поделение
държавно горско стопанс-
тво   (СИДП  Т П  ДГС)

„Варна” по информация от
граждани за сеч в защите-
на зона за опазване на ди-
вите птици BG000282  „Ба-
това” и защитена зона за
опазване на природни ме-
стообитания  на  дивата
флора и фауна BG0000102
„Долината на река Батова”
от  Натура 2000.  При  об-
хождане на териториите,
част от землищата на села-
та Долище, Яребична (общ.
Аксаково),  Църква  (общ.
Балчик), Батово, Прилеп,
Дебрене (общ. Добричка),

не е констатирана нерегла-
ментирана сеч.

Дейности като залесява-
не и подпомагане на естест-
веното  възобновяване,
борба с пожари, вредите-
ли и насекоми, отгледни и
възобновителни сечи в те-
ритории  горски  фонд  се
извършват при спазване на
нормативните изисквания,
заложени в Закона за гори-
те  и  други  подзаконови
нормативни актове.  Тези
дейности се извършват по
утвърден лесоустройствен

проект  (ЛУП). При необ-
ходимост от извършване на
дейности извън заложени-
те в ЛУП се изготвят тех-
нологични планове и т.нар.
план-извлечения.

СИДП  ТП  ДЛС  „Бал-
чик” има съгласуван „План
–  извлечение  за  промяна
вида на сечта през 2014 го-
дина в гори, собственост на
Държавата”, за който има
издадено Решение на дире-
ктора на РИОСВ – Варна.

При извършената  про-
верка не са констатирани

нарушения на  режимите
по Закона за биологично-
то разнообразие и Запове-
дта на министъра на окол-
ната  среда  и  водите  за
обявяване на ЗЗ за опазва-
не  на  див ите  птици
BG000282 „Батова”.  При
разговор  с  инж.Радослав
Радев, чиито професионал-
ни заслуги за опазване на
горите са ми известни още
отпреди десетина години,
се убедих още, че тази про-
верка идва да покаже,  че
във Фейсбук  се публику-

ват  много  тенденциозни
неща. Не се проверява ис-
тинността на коментирано-
то събитие. „Нямате ли ети-
чен кодекс, скъпи журна-
листи – пита инж.Р.Радев.

И по програма за възс-
тановяване на горите и по
професионално  задълже-
ние балчишките лесовъди
си гледат работата и се ра-
дват, когато не само на пра-
зника им в началото на ап-
рил, се пише и оценява те-
хният труд.

Маруся КОСТОВА

Марияна Маринова ИвановаВиктор Лучиянов Митраков
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íà ñëóæèòåëèòå â Îáùèíà Áàë÷èê”
Предмет на  поканата:   „Организиране  и  провеждане  на  обучения  по  ключови

компетентности във връзка с изпълнение на договор №13-22-59 от 16.12.2013 г. за проект
“Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик”

Êðàåí  ñðî ê çà ï î ëó÷àâàí å í à î ôåðòè: 16.30  часа на 20.03.2014 г.
Офертите се подават  лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса

на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември” №6, лице за приемане на оферти
Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

За въпроси и допълнителна информация: Димитрин Димитров - д-р Дирекция “ТЕМСЕ”,
Община Балчик, тел: 0579/71053.

Ñòàðòèðàò íîìèíàöèèòå çà “Æèâè ÷îâåøêè
ñúêðîâèùà - Áúëãàðèÿ”

Стартира  регионал-
ния етап от процедура-
та за попълване на на-
ционалната  система
“Живи човешки съкро-
вища  –  България”  за
2014 г., съобщават от Об-
ластната управа на До-
брич. Областният упра-
вител Недко Марчев ве-
че е уведомил общини-
те. В писмото от губер-
натора се изисква в най-
кратък срок те да уведо-
мят организациите  по
места, които имат пра-
во на номинации. Наци-
оналната система „Жи-
ви човешки съкровища
– България“ се поддър-
жа от Министерството

на културата във връзка
със защитата на немате-
риалното културно нас-
ледство  на  България.
Целта е съхраняване на
знанията и уменията за
културно  изразяване,
които имат важно худо-
жествено и историчес-
ко значение за страната.
Чрез номинациите на-
мира израз и културно-
то многообразие на те-
риторията на България.
Номинацията за „Живи
човешки  съкровища  -
България” се провежда
веднъж на две години и
се  извършва на  регио-
нално и национално ра-
внище. Право на номи-

нации имат народните
читалища, като най-ста-
ри културни  институ-
ции, представени и днес
в почти всяко селище на
България, както и реги-
оналните музеи. Те пре-
длагат отделни личнос-
ти или групи, които вла-
деят във висша степен
традиционни знания и
умения в някои от обла-
стите на нематериално-
то културно наследство.
Формуляри  за  участие
се приемат в Областна
администрация Добрич
до 20 април. По регла-
мент, кандидатурите се
оценяват от експертна
комисия, назначена със

заповед на  Областния
управител, чиито срок
за действие е до 31 май.
Излъчените  за  нацио-
нално ниво, ще се пред-
ставят на интернет стра-
ницата на Министерст-
во на културата, както и
на сайта на Областна ад-
министрация  Добрич.
Подробна информация
за стартиралата проце-
дура, критериите за но-
миниране  и  типовия
формуляр на  кандида-
тура са публикувани на
страницата на Минис-
терството на културата
и на сайта „Читалища”,
поясняват от Областна-
та управа на Добрич.
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Завърши съвместното
учение на Военноморс-
ките сили на Република
България, Република Ру-
мъния и САЩ, което се

проведе на 12 март 2014
година югоизточно  от
град Констанца извън те-
риториалните води  на
Република Румъния. То-

ва съобщиха от пресцен-
търа на ВМС. От българ-
ска страна участва фре-
гата „Дръзки” с коман-
дир капитан II ранг Ге-
орги Савов. От румънс-
ка страна участваха ROS
REGINA MARIA,  ROS
BARBUNEANU,  ROS
SEBASTIAN, а от амери-
канска – ескадрен мино-
носец USS  TRUXTUN.
Целта на учението бе да
се повиши оперативна-
та съвместимост с воен-
номорските единици на
страни-членки на НАТО,
да се подобри взаимно-
то разбирателство и да се
повиши подготовката на
екипажите  на  море.

Предварително  плани-
раните комуникационни
учения, учения по съв-
местно тактическо мане-
вриране, както и учения
по обмен на данни за ос-
ветяване на надводната и
подводната обстановка
бяха изпълнени успеш-
но. По време на прехо-
да, до района за съвмес-
тни действия и от него до
Пункт за базиране Бур-
гас, фрегата  „Дръзки”
изпълни самостоятелно
упражнения на единич-
ния кораб. Американс-
кия кораб е на визита в
пристанище Варна от 13
до 16 март 2014 година.

Агенция “Фокус” 

Çàáðàíèõà îïàñíè äåòñêè îáëåêëà è åë. êîíòàêòè
Болеро, детско спортно горнище и два вида контакти са сред най-новите забранени опасни стоки от Комисията за

защита на потребителите (КЗП). Детските облекла са опасни заради връзки около врата, чиито свободни краища
крият риск от нараняване или задушаване на детето. Контактите пък могат да причинят токов удар или изгаряне.

Спрени от продажба са и два вида китайски контакти, които могат до доведат до получаване на токов удар
при допир или изгаряния. Единият вид контакти имат пет гнезда, комбинирани са с двуполюсен щепсел и се
предлагат в  опаковка по  12 броя  в бяло,  синьо и  червено. Марката  им не  е известна,  но имат  трайна
маркировка: Made in China.                                                                                                                                /Б.Т./




