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Капитан на риболовен Капитан на риболовен 
кораб от Балчик обжалва кораб от Балчик обжалва 

конфискацията от конфискацията от 
румънските власти 

Капитанът на аресту-
ван през 2011 година в 
Румъния рибарски кораб 
Христо Спасов обжалва 
конфискацията, наложе-
на му от румънски съ-
дилища и потвърдена от 
Окръжния съд в Добрич. 
Делото е на въззивен кон-
трол пред Апелативен 
съд Варна днес.
Спасов обжалва ре-

шението на съда в Ман-
галия, потвърдено от 
Апелативния съд в Кон-
станца и Окръжния съд 
в Добрич, с което на бъл-
гарския капитан Христо 
Спасов е била наложена и 
специална конфискация 
на сума в размер на 10 
000 румънски леи или 4 
395,12 лева. Наказанието 
е основано на тяхна Из-
вънредна правителствена 
наредба  за  престъпления 
против околната среда, 
включително  незаконен  
трафик  на  застрашени  

животински  видове и 
застрашени  растителни  
видове  и  разновидности. 
Пресслужбата на Апе-

лативния съд във Варна 
припомня, че риболовни-
ят кораб, капитан Христо 
Спасов и неговият еки-
паж бяха арестувани на 
13 април 2011 година, в 
момент, когато са осъ-
ществявали стопански 
риболов на 22 мили от 
брега срещу град Манга-
лия – в изключителната 
икономическа зона (ИИЗ) 
на Румъния. Капитан 
Спасов е притежавал на-
длежно разрешително за 
извършване на стопан-
ски риболов, издадено 
от българските власти. 
Румъния обаче намери, 
че то не е достатъчно, а 
било нужно разрешение 
и от тяхната държава.
Днес българският ка-

питан обжалва решение-
то на добричките съдии, 

които са допуснали из-
пълнението на решението 
на румънските съдебни 
органи за конфискация на 
левовата равностойност 
на 10 000 румънски леи.
Защитата на капитана 

припомни, че правото на 
равен достъп до водите 
и ресурсите на Европей-
ския съюз /ЕС/ за всички 
риболовни кораби на ЕС 
е един от най-важните 
принципи на общата по-
литика по рибарство.
Припомняме, че още 

през 2011 година скан-
далът с ареста на българ-
ския кораб и на капитан 
Спасов предизвика посе-
щение в Румъния на ев-
рокомисар от комисията 
по рибарство и морско 
дело. Два пъти първоин-
станционният румънски 
съд оправда капитан Спа-
сов, като прие правото на 
равен и свободен достъп 
на българските кораби до 

ИИЗ  във водите на Румъ-
ния в Черно море и всеки 
път след протест на про-
куратурата делото е било 
възстановявано.
Година, след като бе 

задържан в междуобщ-
ностни води, балчишкият 
риболовен кораб на ка-
питан Христо Спасов се 
завърна в България. През 
цялото време риболовни-
ят бранш в страната изра-
зяваше своето недоуме-
ние за случилото се.
Неговата битка със съ-

дилищата в Румъния про-
дължи две години. За да 
покрие разходите си - по 
пътувания до северната 
ни съседка, адвокатски 
хонорари и съдебни так-
си, се наложи той да на-
реже малкия си кораб,
Варненският апелати-

вен съд ще се произнесе 
с решение в установения 
от закона 30 дневен срок.

/Б. Т./

Европрограмата 
“Черноморски басейн” 

тръгва до края на годината

Европейската програма 
„Черноморски басейн 
2014 - 2020“, по която 
могат да бъдат подавани 
проекти от 10 държави, 
сред които и България, 
предстои да стартира 
до края на годината. За 
целта са отделени над 56 
млн. евро, които ще бъ-
дат разпределени между 
партньорски проекти от 
най-малко три държави. 
Проектите целят да на-
сърчават бизнеса, тури-
зма, търговията и опаз-
ването на околната среда 
в района на Черно море, 
а възможните кандидати 
са местни власти и не-
правителствени органи-
зации.

Първи проекти 
До края на годината ще 
започне първият прием 
на проекти по европей-
ската програма „Черно-
морски басейн 2014 - 
2020“, съобщи в Бургас 
министърът на регио-
налното развитие Лиля-
на Павлова, която участ-
ва във форум на високо 
равнище за развитие на 
Черноморския регион. 

„Програмата е с бюджет 
над 56 млн. евро, като 
със съвместни проекти 
на най-малко три държа-
ви в партньорство съм 
убедена, че ще можем да 
постигнем много в посо-
ка мерки за околна среда 
и съвместни инициативи 
в областта на туризма, 
икономиката, както и във 
всички сектори и теми, 
които програмата може 
да подкрепи“, каза още 
тя, цитирана от прес-
центъра си. Освен през 
настоящата година вто-
ри прием на проекти ще 
бъде отворен и през 2018 
г. според правилата на 
програмата.
Какво се финансира

Одобрената от ЕК през 
миналата година про-
грама „Черноморски ба-
сейн“ ще финансира съв-
местни инициативи за 
насърчаване на бизнеса 
и предприемачеството в 
няколко различни обла-
сти. Така например една-
та цел е насърчаване на 
туризма, като например 
са допустими проекти 
за пускане на пазара на 

съвместни туристиче-
ски продукти от някол-
ко държави в региона. 
Ще се насърчават още 
черноморски проекти за 
подкрепа на търговията, 
селското стопанство и 
екологията според прио-
ритетите на програмата.
Възможните кандидати 
от страната са местни 
власти и неправител-
ствени организации от 
Североизточна и Югоиз-
точна България, а парт-
ньорите могат да бъдат 
от Румъния, Русия, Ук-
райна, Турция, Грузия, 
Молдова, Азербайджан, 
Армения и Гърция. Про-
грамата се финансира 
от Европейския фонд за 
регионално развитие, 
европейските инстру-
менти за съседство и за 
предприсъединителна 
помощ, както и нацио-
нално съфинансиране 
от държавите. Според 
правилата за български-
те участници в проекти 
е осигурено национално 
съфинансиране от 8% от 
държавния бюджет.

Юлия ЛАЗАРОВА

Христо Спасов.                                                                                                        Снимка: Moreto.net

Над 56 млн. евро могат да се усвоят 
за съвместни проекти за туризъм, 

търговия, селско стопанство

Xрамът на Кибела е включен 
в дестинацията “Морските 

крепости в България”

Храмът на Кибела в 
Балчик е включен в дес-
тинацията „Морските 
крепости в България“ в 
интерактивната карта на 
културно-историческите 
дестинации в страната, 
разработена от Минис-
терството на туризма, 
съобщи радио „Варна“. 
Представят се осем дес-
тинации: “Богатствата на 
Северозапада“, “Българ-
ска архитектура и зана-
ятчийство“, “Долината 
на розите и тракийските 
царе“, “Магията на из-
точните Родопи”, “Со-
фийската Света гора”, 
“Столиците и градовете 
на българските царе и 
патриарси” и “Струма”. 

За Храма на Кибела се 
пише, че обектът е дати-

ран около 280 – 260 г. пр. 
Хр. В останките са наме-
рени 27 запазени надпи-
са. След земетресение в 
средата на VІ в. храмът 
е бил затрупан. До обек-
та е осигурен безплатен 
целогодишен достъп за 
посещения, видим и лес-
но достъпен е, пише на 
сайта на туристическото 
министерство.
 „Хубаво е, когато се 
пишат подобни иници-
ативи, да се проверяват 
на място. За съжаление 
Храмът на Кибела в мо-
мента е една руина - от 
откриването му през 
2007 г. той е оставен да 
се руши. Единствено-
то, което е направено от 
Министерство на култу-
рата, е навес. Държавата 
е собственик, досега мо-

жеше да се предостави 
на Общината, да се из-
мести и да се експонира 
подобаващо като обект 
на културен туризъм”, 
коментира директорът 
на Историческия музей 
Радостина Енчева. „Ля-
тото, специално за да 
видят храма, дойдоха 
два автобуса с туристи 
от Гърция, но ние можем 
да се похвалим само с 
обновената експозиция 
и реставрираните на-
ходки. Всичко това бе 
направено чрез проекта, 
финансиран от фондация 
„Америка за България” 
и Американския научен 
център-София, както и 
от бюджета на Общи-
на Балчик. Държавата 
отново липсваше. Ако 
не бяха работниците на 
общинското предпри-
ятие „Благоустрояване 
и комунално стопан-
ство”, които всяко лято 
да почистват обекта, той 
изобщо нямаше да се 
вижда от растителност”, 
коментира още Енчева с 
надеждата, че ще настъ-
пят ефективни промени 
в Закона за опазване на 
културното наследство и 
ще бъде коригирано без-
хаберното отношение на 
институциите.           НДТ

Откраднаха” цяла къща от най-малкото село 
в област Добрич

Неизвестни апаши „от-
краднаха” къщата на бал-
чиклия в село Брястово. 
То е най-малкото село в 
област Добрич, което има 
само един жител.
Собственикът на въ-

просния имот написа в 
профила си във фейсбук: 
„В неделя отидох да ог-
ледам личния си имот, 
който се намира в село 
Брястово. Представете 
си каква ми беше изне-
надата когато установих, 
че къщата ми е „открад-
ната“.

Имотът е бил построен 
от дялaн камък. Именно в 
това, според собственика, 
е бил и чарът й. Никола 
Аркdлиев пише: „Тъкмо 
щях да я ремонтирам, но 
уви...... Пуснал е жалба 
до полицията и очаква да 
разбере до какво ще дове-
де разследването.

„В кой век живеем? 
Да ти откраднат къщата, 
за която плащаш данък, 
дори и такса „Смет”, ма-
кар, че там никога не е 
влизала кола на чистота-
та”, написа във фейсбук 

собственикът 
на имота.
В село 

Брястово жи-
вее само един 
мъж, на око-
ло 70 години.
Преди вре-

ме имало 
идея селото 
да се прех-
върли към 
к м е т с т в о 
Гурково, но 
така и реше-
ние от Об-

щинския съвет не е взето. 
Сега само технически, по 
време на избори, то се от-
нася към Гурково, обясни 
кметът Тодор Георгиев.
Той е запознат с про-

блема. Обясни, че къщата 
е била разрушена, но не-
известно кой и кога е ре-
шил да отмъкне всичко, 
останало от нея. Според 
Георгиев, това е изолиран 
случай, а не масова прак-
тика.

                  Топ новини
Снимки: facebook


