ПОЗИЦИИ

ПРЕДИ

Състоянието на улуците в град Балчик бе
крайно незадоволително: Асфалтовата настилка бе с множество
компрометирани участъци, като на места тя
изцяло липсваше поради износване, бордюрите бяха разрушени и разкривени и не следваха
точно бордюрните линии по регулационния
план. Тротоарните плочки също се подмениха.
Изпълнението на дейностите по Проекта допринесе за подобряване физическата среда на
град Балчик и се осигури повече места за паркиране, особено през
летните месеци, увеличиха се възможностите
за отдих на жителите и
гостите на град Балчик

в безопасна, природосъобразна среда.
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Да се подобри физическата среда на град
Балчик като предпоставка за устойчиво социално-икономическо развитие и повишаване качеството на живота.
СПЕЦИФИЧНИ
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
* Да се намалят рисковете и повиши привлекателността на градската среда на Балчик
чрез рехабилитация на
улици, „Д-р Златко Петков”, „Иван Вазов”, „Георги Бенковски”, „Христо Ботев” и “Дунав”.
* Да се създадат повече възможности за паркиране и отдих в град
Балчик чрез рехабили-

СЕГА

тация на два паркинга
встрани от улици „Д-р
Златко Петков” и „Георги Бенковски” и изграждане на градина и погледна площадка.
* Да се осигури достъп и свобода на предвижването за лица с увреждания.
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Целевите групи по
настоящето проектно
предложение се явяват:
•Жителите
на
Община Балчик .
• Представителите на
туристическия бранш, хотелиери и ресторантьори
от общината и областта
• Хората с увреждания
от гр. Балчик
• Инвеститори – чуждестранни и местни
• 200 000 туристи, посещаващи Балчик годишно

17 май - 23 май 2012г.

“Ðåõàáèëèòàöèÿ è áëàãîóñòðîÿâàíå íà óëèöè:
”Èâàí Âàçîâ”, “Ä-ð Çë. Ïåòêîâ”, “Ã. Áåíêîâñêè”,
“Õð. Áîòåâ” è “Äóíàâ”,
Ðåõàáèëèòàöèÿ íà äâà ïàðêèíãà, âñòðàíè îò óëèöè
“Ä-ð Çë. Ïåòêîâ” è “Ã. Áåíêîâñêè”,
Èçãðàæäàíå íà ìåñòà çà îòäèõ â áëèçîñò
äî óë. “Ã. Áåíêîâñêè” - ãð. Áàë÷èê
ДЕЙНОСТИ
ПО ПРОЕКТА
1.РЕХАБИЛИТАЦИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА СРЕДАТА НА
ГРАД БАЛЧИК
Рехабилитираха се 5
улици в град Балчик:
- Улица „Дунав” – у-к
от км 0+000 до км 2+695;
- Улица „Д-р Златко
Петков”- у-к от км 0+000
до км 0+767,46;
- Улица „Иван Вазов”у-к от км 0+000 до км
0+420,45;
- Улица „Георги
Бенковски”- у-к от км
0+000 до км 1+107,93;
- Улица „Христо
Ботев”- у-к от км 0+000
до км 0+787,52.
Реконструкцията на
уличната
мрежа
обхвана извършването
на следните видове
операции:
• Фрезоване
• Полагане на битумна емулсия върху уличното легло.
• Асфалтираненаулиците
• Демонтиране на стари съществуващи бордюри и тротоарна настилка
и изграждане на нови
• Изграждане на достъпна среда за хора с увреждания
• Полагане на постоянна вертикална сигнализация и хоризонтална
маркировка
Рехабилитацията на
два паркинга встрани
от улици „Д-р Златко
Петков”
• Полагане на асфалтова настилка
• Полагане на бордюри
• Маркиране на паркингите
Изграждането на места за отдих в близост до

ул. „Георги Бенковски”,
включва:
• Подобект „Градина”
- възстановяване на
двете алеи, тревните
площи и изграждане на
детски кът
• Подобект „Изгледна
площадка - даденият подобект представляваше
пусто място с три кипариса, разположено над
стръмен скат на ул. „Георги Бенковски”, където
се открива красива далечна панорама. В момента обекта е превърнат в чудна площадка с
изглед към морето.
2. ПРОВЕЖДАНЕ НА
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
При изпълнение на
дейностите по рехабилитация и благоустройство на средата на град
Балчик се извършваха
строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол, съгласно действащото законодателство;
3. ПРИЕМАНЕ НА
РЕХАБИЛИТИРАНИТЕ
И БЛАГОУСТРОЕНИ
ОБЕКТИ ОТ СРЕДАТА
НА ГРАД БАЛЧИК
За целта:
• сформира се приемателна комисия;
• Подготви се и издадоха документи за приемане на рехабилитираните и
благоустроени обекти;
• издаде се удостоверение за ползване;
Вече са годни за експлоатация улиците, паркингите и местата за почивка
4.МОНИТОРИНГ ИОТЧЕТНОСТНАПРОЕКТА
• Регулярно се подго-

28-ãîäèøåí áàë÷èêëèÿ ùå òúðïè 2 ãîäèíè ïðîáàöèÿ
çà øîôèðàíå áåç ñâèäåòåëñòâî çà ïðàâîóïðàâëåíèå
Районен съд – Балчик, одобри сключеното между Районна
прокуратура – Балчик, и 28-годишния Кр. Д. К. от гр. Балчик споразумение за решаване
на образуваното срещу него наказателно дело в досъдебното
производство. Със споразумението съдът му наложи наказание пробация с две пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за
срок от 2 години и „задължителни срещи с пробационен служител” за същия период.
Кр. К. е признат за виновен
в това, че на 13.09.2011 г .
около 13,50 ч. по улица в гр.

Балчик е управлявал лек автомобил „Рено Меган”, без да
притежава свидетелство за управление на моторно-превозно
средство в едногодишен срок от
наложено му от началника на
РУП – гр. Балчик, наказание по
административен ред, влязло в
сила на 09.09.2011 г.
Държавното обвинение е установило, че на 13.09.2011 г.
двама служители на РУП – гр.
Балчик, изпълняващи задълженията си по опазване на обществения ред, получили сигнал от
дежурния, че Кр. Д. К. е забелязан да управлява моторнопровозно средство без свидетел-

ство за управление. Те видели
подсъдимия и спрели автомобила му. Кр. К. дал за проверка
всички документи на колата.
Той обяснил, че не притежава
свидетелство за управление на
МПС, тъй като му е отнето и не
е възстановил правата си на водач. Свидетелството му е отнето със заповед на началника на
РУП – гр. Балчик от 08.03.2009
г. На 03.07.2009 г. Районен съд
– Балчик, е постановил на Кр.
К. наказание „лишаване от право да управлява моторно-превозно средство” за срок от 8 месеца. Освен него той изтърпял и
2 месеца лишаване от право да
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управлява автомобил, му с наказателно постановление от
23.03.2009 г. На 08.01.2010 г.
той приключил изтърпяването
на наказанията, но не направил
постъпки да възстанови правата
си като водач, затова не е правоспособен.
Кр. К. бил санкциониран за трети път с наказателно постановление на началника на РУП – Балчик, влязло в сила на 09.09.2011
г. Той бил глобен със 100 лв. за
това, че е управлявал автомобил,
без да е правоспособен водач. На
13.09.2011 г. обаче отново извършил същото деяние.
Кр. К. има основно обра-

зование, не е семеен, безработен е, осъждан.
Подсъдимият призна днес пред
Районен съд – Балчик, вината си
и заяви, че доброволно е подписал споразумението с прокуратурата и се отказва от разглеждане
на делото по общия ред.
Районен съд – Балчик, прецени, че споразумението не противоречи на закона и морала и го
одобри. Съдът групира определеното със споразумението наказание с предходните осъждания
на Кр. К. и постанови той да търпи пробация с двете пробационни мерки за срок от 2 години.
Кремена КАПРАЛОВА

твяха и представяха отчети на екипа за напредъка на проекта.
• Спазваха се всички
изисквания за отчетност
и прозрачност.
5.ОДИТ НА ПРОЕКТА
Изпълнява се переодичен одит на проекта;
6. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНОСТ
• По време на извършване на строително - монтажните работи се монтираха девет билборда;
• След изпълнение на
строителството се монтираха десет информационни табели, заместващи билбордовете, служещи за визуализация и
популяризиране на постигнатите резултати;
• Публикуваха се в местнита преса информация за напредъка на
проекта;
• Предстои издаването
на 1000 бр. брошури.
ОЧАКВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Реализирането на
проекта доведе до постигането на следните непосредствените резултати:
• Подобряване на общинската пътна инфраструктура.
• Благоустроена, незамърсена и здравословна градска среда.
• Намаляване на пътнотранспортните произшествия, резултат от лоша
пътна настилка на територията на град Балчик.
• Изградени две места
за отдих “Градината” и
“Изгледна площадка”
• Рехабилитирани два
паркинга.
• Облекчаване на трафика чрез равномерно

натоварване на уличната мрежа в град Балчик.
• Повишаване мобилността на жителите на
гр.Балчик и безпрепятствен достъп до елементите на градската среда
на хора с увреждания.
• Създадени предпоставки за инвестиции и
повишаване благосъстоянието на населението
на Община Балчик.
• Формираният капацитет за изработване и
управление на такъв род
проекти ще позволи гарантирането на устойчивост на резултатите от
проекта.
Този документ е създаден в рамките на Проект “Рехабилитация и
благоустрояване на
улици: „Д-р Зл. Петков”,
„Иван Вазов”, “Дунав”,
„Л. Каравелов”, „Г. Бенковски” и „Хр. Ботев”;
Рехабилитация на два
паркинга встрани от
улици „Д-р Зл. Петков”
и „Г. Бенковски”; и изграждане на места за отдих в близост до ул. „Г.
Бенковски” който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”
2007 2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието
на публикацията се носи от Община Балчик и
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Çàïîâÿäàéòå íà ñáîð
íà 24 ìàé
Орлин Горанов,
Марияна Попова,
Калин Вельов и група „Тумбаито” ще са
участниците във вечерния концерт на
24 май. Водещи ще
бъдат Симеон Колев и Богдана Трифонова от БГ Радио.
Шоуто ще се нарича
"Лицата на Балчик"

и на него ще бъдат
представени наши
съграждани, които
са сочени за пример
и се ползват с добро
име сред повечето
балчиклии.
В 11.00часа ще е
началото на концерта, в който ще участват местни любителски състави.

