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Среща с добавена стойност се състоя в Созопол. Поводът за нея бе недоволството на
жителите на Созопол от появата на „китайска стена” на градския плаж. „Градежът” е
дело на новия концесионер на пясъчната ивица.

Министърът на туризма Николина Ангелкова заедно с експерти от ведомството
провериха законността на издигането на дигата и установиха, че е нарушено вписаното
в уведомлението, внесено от стопанистващата плажа фирма до министерството и
Басейнова дирекция – Варна. Санкцията за неспазване на изискванията е 6 900 лева.

След инспекцията министър Ангелкова се срещна с кмета на общината Тихомир
Янакиев. Заедно двамата изпълниха обещанието да дадат възможност на жителите на
древния град да зададат своите въпроси, свързани не само с т.н. брегоукрепващо
съоръжение, ограничило достъпа на морските хора да морето, но и за възможностите
за надграждане на предлагания в Созопол туристически продукт.
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Николина Ангелкова обяви, че е разпоредила дигата да бъде премахната и в началото
на новата седмица ще бъде проверено дали концесионерът е изпълнил предписанието.

Министърът на туризма подчерта, че не бива да бъде напълно отричана ползата от
дигите, защото те предпазват от бедствия. Трябва обаче да се отчита спецификата на
всеки един плаж. „В Созопол не се налага да се прилага тази мярка за опазване на
плажа. Тук плажната инфраструктура може да бъде защитена с чували с пясък.”, каза
още тя.

Като ползотворна определи срещата си с общността на Созопол министърът на
туризма. „Винаги се стремим да сме близо до хората и ако има проблеми, да ги решаваме
в диалог. Във всичките си действия досега, а и в бъдеще, разчитам на мнението на
местните жители”, подчерта Ангелкова. Тя обеща, че тя и експертите от министерството
ще бъдат на разположение и готови на диалог с жителите на Созопол както при
решаване на възникнали проблеми, така и за търсене, и намиране на верните решения
за развитието на туризма в района.

Най-сигурният мост в диалога между местната и националната власт ще бъде
Консултативният съвет, който кметът на община Созопол трябва да сформира. Това е
изискване, което влиза в сила с промените в Закона за туризма. Така че се увеличи
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възможността на местната власт да участва в управлението на един важен за общината
икономически сегмент – туризма.

Кметът Тихомир Янакиев уточни, че създаването на обществени съвети в различните
сфери е част от програмата му за управление на общината. Именно чрез тях той разчита
да установи полезното за всички взаимодействие и да осигури обещаната в
предизборната кампания прозрачност.

Кметът благодари на своите съграждани за подкрепата при премахването на дигата.
„Израсъл съм на този плаж и ме болеше. Вашата гражданска енергия направи
възможно това, защото аз като кмет нямам никакви законови правомощия в подобни
случаи. Всички знаете, че плажът е изключителна държавна собственост”, уточни той.

Припомняме, че бързата проверка на Министерството на туризма бе предизвикана от
инициирана от созополчани подписка, в която те категорично защитиха своя плаж,
съществувал хилядолетия. Последва проверка и от Басейнова дирекция – Варна, чиито
инспектори спряха действията на концесионера.
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