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ОХРАНА С ТРАДИЦИИ

Отпускат пари за лечение 
на граждани и за инвитр

Традиция в развитие www.chernomore.bg

Привличаме още немски 
туристи със СПА и балнеология
Ръстът на гостите от Германия се очаква да надхвърли 50% за последните три години, 
отбеляза ресорният министър Николина Ангелкова във Барна

Варненци 
отново ще 
почиват 
на 15 август

Чумави 
прасета 
идват от 
Румънско

Шест
незаконни
обекта
премахват от 
плажовете на 
Шкорпиловци

П Р Е М И Е Р А от Професионалната 
гимназия по текстил 
и моден дизайн:

Гримът е 
изкуство 
и страст!

Черно ̂ р е

Гледайте ЬДШ 
програмата 

на тв „Черно море" 
онлайн в реално време 

на Информационна 
агенция „Черно море"

www.chernomore.bg

Обменни курсове 
на БНБ, валидни за 

29.06.2018 г.
EUR 1.95583

USD 1.68853

GBP 2.20948

CHF 1.69248

100 JPY 1.53242

10 RON 4.1985

10 TRY 3.66913

Злато 2115.58

„ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ЛУКЧО“ ИЗЛИЗАТ ИЗВЪН СТРАНИЦИТЕ НА ДЖАНИ РОДАРИ. Героите на тази любима на всички творба оживяват на 
сцената на Кукления театър. Премиерата на спектакъла е на 30 юни.

Подробности на стр. 8-9 
Снимка ПЛАМЕН ГУТИНОВ 771312  227003

9771312227003

http://www.msatcable.com
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Привличаме още немски туристи 
със СПА и балнеология Ръстът на гостите от Германия се очакв 

да надхвърли 50% за последните три 
години, отбеляза ресорният министър 
Николина Ангелкова във Варна

Шест незаконни обекта премахват 
от плажовете на Шкорпиловци

ПОЛИНА ПЕТРОВА

П ривличането н.а 
немски туристи с по
пуляризиране на въз
можностите в България 
за СПА и балнеология 
обсъдиха на междуна
родна конференция в 
галерия „Графит“ . Фо
румът бе организиран 
от Министерството- на 
туризма и фондация 
„Конрад Аденауер“ . В 
него взеха участие екс
перти и представители 
на бизнеса от България 
и немската област Шлез- 
виг-Холщайн. Темата на 
конференцията е „Ев

ропейски стандарти за 
туризма в България“.

„Интересът на нем
ските туристи към на
шата страна е доста до
бър. 890 000 са гостите 
от Германия, които са 
посетили България през 
миналата година. Този 
пазар е на първо място 
по отношение на летния 
сезон и на трето за ця
лата година. Очакваме 
ръстът на немските ту
ристи в България за по
следните три години да 
надмине 50 % “ , подчерта 
ресорният министър 
Николина Ангелкова.

„Много немски ту

КЛАУС ШЛИЙ, ТОРСТЕН ГАЙСЛЕР И НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА пред
ставиха ключовите решения, които са взети по време на конференцията 
с българо-германско участие „Европейски стандарти за туризма в Бъл
гария“ . Снимки ПЛАМЕН ГУТИНОВ

ристи знаят, че Бълга
рия е добра дестинация 
за почивка на море или 
за практикуването на 
зимни спортове. Почти 
не знаят обаче за въз
можностите за СПА и 
балнеология, както и 
за конферентен и винен 
туризъм. Това е една 
от целите на нашия 
форум. Да се обмени 
опит с област Шлезвиг- 
Холщайн, която също 
има излаз на море, за 
това как да се популя
ризират и останалите 
видове туризъм, които 
България предлага“ , 
отбеляза Торстен Гай-

слер - ръководител i 
фондация „Конрад Ад 
науер“ за България.

„Аз самият за пър! 
път съм в България 
съм впечатлен от ус 
лията, които се полаг; 
тук за развитието i 
туризма както от стр 
на на министерствот 
така и на браншов: 
ците. Това е страна 
богата култура и ист 
рия и това също тряб] 
да се популяризщ  
сред немските тури 
ти “ , допълни Клаз 
Шлий - председател ь 
Ландтага на Шлезви 
Холщайн.

Български младежи ще 
се обучават в Германия

Един клас от 25 българ
ски ученици ще премине 
тригодишно обучение 
в Германия в сферата 
на туризма. Целта е да 
черпим от немския опит 
в дуалното обучение по 
хотелиерство и ресто- 
рантьорство, което там 
е доста развито. Това съ
общи във Варна Торстен 
Гайслер - ръководител 
на фондация „Конрад 
Аденауер“ за България.

Идеята е възникнала по 
време на българо-гер
мански форум в галерия 
„Графит“. „Предстои да 
обсъд им детайли как ще 
се набират кандидатите. 
Идеята е да популяризи
раме инициативата на 
сайта на Министерство
то на туризма. Вероятно 
ще насочим предложе
нието към учениците 
от гимназиите по тури
зъм. Кандидатите ще

преминат едногодиг 
но обучение по немсв 
език, преди да замиш 
за Германия. Целта е ч 
три години да учат чр 
практика в тамошнит 
хотели и ресторанти 
след това да се върнат j. 
работят в България. Toi 
ще е задължително изи 
кване за участие в прое 
та“, поясни министър! 
на туризма Николик 
Ангелкова.

Land-Sea
In te r re g  E u ro p e

European Union 
European Regional 
Development Fund

НА ФОКУС - Проект LAND-SEA на 
Областна администрация - Варна, 
със съществен напредък и успехи

Областна администрация - Варна, работи от началото на 2017 година по проею 
"Устойчивост на системата ЗЕМЯ - МОРЕ за стратегии за екотуризъм" (LAND 
SEA)", финансиран по програма Interreg Europe на Европейския съюз. Основен фактор 
за успеха му е работата със заинтересованите лица от областта - общини, Басейновг 
дирекция, изследователски и научни организации от областта на морското дело \ 
туризма, браншови туристически и екологични асоциации.

Проведените вече четири срещи с тях показват огромната нужда от мерки, свързани с 
планиране на конкретни дейности, влияещи върху стратегията за развитие нг 
екотуризма в областта. Тези мерки би следвало да предвиждат и действия пс 
превенция на свлачища, ерозии, наводнения, от които областта системно страда 
Около това мнение се обединиха всички кметове на общини от областта, присъствай^ 
на последната среща на заинтересованите лица, проведена в средата на май 201£ 
година. В началото на месец юни вече са постъпили оценки и предложения oi 
градоначалниците за най-невралгичните точки в областта, които следва да се включа1 

в план за действие, разработван по проекта. В тези точки местните администрацм 
виждат потенциал за екотуристическо развитие, от една страна, и, от друга - опасност 
за това развитие вследствие на свлачищни, ерозионни или други процеси.

Срокът за изработването му е декември 2019 г. За улеснение на Областната 
администрация в дейността са включени както вътрешни, така и външни зг 
администрацията експерти, предвиден е обмен на кадри между партньорите в проекта 
от Хамбург (Германия), Барселона (Испания), Молисе (Италия). Областният 
управител г-н Стоян Пасев подчерта по време на срещата с кметовете, че разчита 
всички общини да се включат в разработването на "меки мерки", за да може в бъдеще 
да се осигури финансов ресурс за подобряване на застрашената инфраструктура.

ПОЛИНА ИВАНОВА

Шест незаконни обек
та ще бъдат премахнати 
от плажовете на Шкор
пиловци. Четири от тях 
са в южната част, а два 
в северната, показа из
ненадваща проверка на 
министъра на туризма 
Николина Ангелкова. 
Инспекцията е по по
даден сигнал. Двата 
плажа не са отдадени 
на концесия към мо
мента. По информация 
на запознати има от
правено запитване, но 
процедурата все още не 
е стартирала.

„Незаконно е да се 
поставят заведения, ча
дъри и шезлонги и да 
се събира такса за тях 
на плаж, който не е от
даден на концесия, тъй 
като той е държавна 
собственост. Ще отпра
вим предписание към 
кмета на община Долни 
чифлик незаконните 
обекти на двата плажа 
- „Шкорпиловци-север“ 
и „Шкорпиловци-юг“ , 
да бъдат премахнати не
забавно. За да бъде едно 
заведение законно по
ставено на територията 
на морския плаж, който 
е държавна собственост, 
трябва да има одобрена 
схема за разполагане на 
преместваеми обекти 
от мен като министър и 
разрешение за поставя
не, издадено от главния 
архитект на съответ
ната община, на чиято

територия е плажът. 
При условие, че тези 
два документа липсват, 
очевидно е, че трябва да 
се предприемат мерки 
за премахване на неза
конните заведения. Оч
акваме становище и от 
Комисията за защита на

хора като тези тук на 
плажовете в Шкорпи
ловци, които събират 
такси за чадъри и шез
лонги незаконно“, заяви 
Ангелкова.

„И двата плажа - 
„Шкорпиловци-север“ 
и „Шкорпиловци-юг“ ,

извършени регулярни
те проверки за начало
то на сезона на всички 
охраняеми плажове и 
припомни, че всяко лято 
се извършват по три за
дължителни инспекции 
и по няколко изненад
ващи.

МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА направи изне
надваща проверка на незаконен обект на плажа в Шкорпиловци и остана 
поразена от обявената цена от 50 лв. за запазване на маса.
потребителите относно 
незаконното събиране 
на такси“, заяви минис
търът на туризма Нико
лина Ангелкова. Тя каза 
още, че в тази връзка са 
и предлаганите проме
ни в Закона за устрой
ство на Черноморското 
крайбрежие, в който в 
момента липсва спе
циална наредба за не- 
охраняемите плажове. 
„След като се направят 
необходимите промени, 
ние като министерство 
ще имаме основание да 
наложим наказание на

са обявени за отдаване 
под наем, а миналата 
година никой не се яви 
на търг, въпреки че 
очевидно има интерес. 
В момента се събират 
такси без никакво прав
но основание и аз съм 
озадачена, че подобно 
нещо се случва. Затова 
освен отдадените на 
концесия и под наем 
плажове ние ще про
дължим да проверява
ме и неохраняемите“ , 
допълни Николина Ан
гелкова.

Тя съобщи, че вече са

Министърът на туриз
ма отбеляза също, че се 
правят проверки и във 
връзка с подадени сиг
нали за плажове, където 
е нарушен предвидени
ят в закона задължите
лен паритет между 50% 
свободна и 50% платена 
зона. Освен това трябва 
да има и равнопоставе
ност между двете зони 
по отношение на изла
за на море, а начинът, 
по който се разполагат 
двете зони, зависи из
цяло от концесионера и 
наемателя.


