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Декларация

относно действията на СУ “Св. Климент
Охридски” и Министерството на културата
по стопанисване на комплекс “Двореца и
Ботаническа градина”
Ние, общинските съветници от Общински
съвет – Балчик, водени
от обществения интерес, изразяваме своето
дълбоко безпокойство
от поведението на две
държавни учреждения
на територията на Община Балчик. Министерство на културата
и Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ не могат
да постигнат договореност и на входа на
комплекс „Двореца и
Ботаническа градина – Балчик”, който е
сред най-посещаваните обекти в страната,
да функционира една
обща каса.
Общински съвет Балчик категорично
се обявява против събиране на две входни
такси на две отделни
каси, тъй като това
води до крайно негативен отзвук и огорчение
сред туристите. Функционирането на двете
каси предизвиква ежедневни скандали, за
които ни информират
търговци, развиващи
дейност в непосредствена близост и хотелиери. Недопустимо е

след като Държавата и
Общината изразходват
огромни средства за
имиджова реклама на
Република България и
Община Балчик, като
дестинация за културен туризъм, гореспоменатите държавни
учреждения, които са
на държавна издръжка, да продължават с
действията си да уронват престижа на Община Балчик като туристически културен
център. Дългогодишният конфликт между
Софийския университет и Министерството
на културата, освен нанесеното непоправимо
петно на българския
туризъм, води и до
двойни разходи за стопанисване на обекта,
тъй като всяко едно от
учрежденията прави
такива за обезпечаване
събиране на таксата и

охрана на своята част
от комплекса.
Призоваваме Министерство на културата и Софийския
университет да решат
спора кой да събира
приходите и на входа
да функционира една
обща каса. Убедени
сме, че това решение
следва от необходимостта да се работи в
насока утвърждаване
на Република България и Община Балчик
като желана туристическа дестинация,
както и от създаване на
необходимите условия
за пораждане на положителни впечатления
във всеки посетител
на комплексa.
При невъзможност
да се вземе адекватно
решение за осигуряване на безконфликтни
туристически посещения, заявяваме готов-

ност Община Балчик
да стопанисва и управлява целия комплекс.
Напомняме, че съгласно Закона за местното самоуправление
и местната администрация, общинският
съвет определя изискванията за дейността на физическите и
юридическите лица
на територията на общината и ако в срок до
01.02.2017 г. не бъдат
премахнати двете каси
ще използваме всички
позволени от закона
средства за решаване на гореизложения
проблем.
О б щ и н с к и с ъ ве т
– Балчик възлага на
Председателя на ОбС
да разпространи настоящата декларация.
Илиян Станоев
Председател на
ОбС-Балчик

Посетете Оптиката в град Балчик
(до кафе “Акроза”)
където ще намерите богато разнообразие на диопрични
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от очен лекар
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.
Тел: 0878 568 257

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА
Web страница: www.nbu.bg –Учебни програми – Електронен каталог
Тел:
0579 6 20 23 – база Албена 052 607 946 – база Варна

Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма
„Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция, с които студентите
самофинансират образованието си.

В деня на толерантността-16.11,2016г децата от ДГ „Радост“ с. Стражица посрещнаха скъпи гости-свои връстници от ДГ „Знаме на мира“
гр.Балчик. Гостите донесоха подаръци на новите си приятели от детската градина. Домакините се отблагодариха с детско парти ,на което ги забавлява смешникът Незнайко. Имаше много песни,танци, игри,закачки и
разбира се огромна торта. Децата от двете детски градини се веселиха
заедно и се разделиха като приятели!
Фото: Флора НАЧЕВА

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959”
гр. Балчик

ОРГАНИЗИРА:
КОНКУРС „КОЛЕДНА РИСУНКА”
I възрастова група – от 8 до 10 години
II възрастова група – от 11 до 14 години
III възрастова група – от 15 до 18 години
От 1 до 12 декември очакваме вашите рисунки. Молим всички
участници заедно с рисунката да оставят в читалището - три
имена, училище, клас и телефон за връзка. Конкурсът е с
награден фонд. Награждаването ще се състои на Коледния
концерт на читалището.
„КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЧКА”
На 7 декември от 16:00 часа каним всички деца, желаещи да
вземат участие в „Коледна работилничка” в сградата на
читалището.
СЕДМИЦА НА „КОЛЕДНАТА КНИЖКА”
От 5 до 9 декември организираме седмица на детската книга,
посветена на Коледа и Нова година. Каним всички детски
градини и училища да се включат в инициативата ни.
„КОЛЕДНА МАГИЯ”
На 17 декември от 17:00 часа Ви каним на концерт „Коледна
магия” с участие на танцовите състави при читалището, хор
„Добруджанки” и школа по гайда.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959” ПОЖЕЛАВА
СВЕТЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БАЛЧИК!

