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ПРЕДИ СЕГА

“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

Състоянието  на  улу-
ците в град Балчик  бе
крайно незадоволител-
но:  Асфалтовата  нас-
тилка  бе  с  множество
компрометирани  учас-
тъци, като на места тя
изцяло липсваше пора-
ди износване, бордюри-
те бяха разрушени и раз-
кривени и не следваха
точно  бордюрните  ли-
нии по  регулационния
план.  Тротоарните пло-
чки също се подмениха.
Изпълнението на дейно-
стите  по  Проекта    до-
принесе  за подобрява-
не физическата среда на
град Балчик и се  осигу-
ри повече места за пар-
киране,  особено  през
летните месеци,  увели-
чиха се възможностите
за отдих на жителите и
гостите на град Балчик

в  безопасна,  природо-
съобразна среда.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Да се подобри физи-

ческата  среда  на  град
Балчик като предпоста-
вка за устойчиво соци-
ално-икономическо раз-
витие и  повишаване ка-
чеството на живота.

СПЕЦИФИЧНИ
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТНО-
ТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
* Да се намалят рис-

ковете и повиши прив-
лекателността на градс-
ката  среда  на  Балчик
чрез рехабилитация на
улици, „Д-р Златко Пет-
ков”, „Иван Вазов”, „Ге-
орги Бенковски”, „Хри-
сто Ботев” и “Дунав”.

* Да се създадат пове-
че възможности за пар-
киране  и  отдих в  град
Балчик чрез   рехабили-

тация на два паркинга
встрани от улици „Д-р
Златко Петков” и „Геор-
ги Бенковски” и изгра-
ждане на градина и пог-
ледна площадка.

* Да се осигури дос-
тъп и свобода на пред-
вижването за лица с ув-
реждания.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Целевите  групи  по

настоящето  проектно
предложение се явяват:

•Жителите  на
Община Балчик .

• Представителите  на
туристическия бранш, хо-
телиери и ресторантьори
от общината и областта

• Хората с увреждания
от гр. Балчик

• Инвеститори – чуж-
дестранни и местни

• 200 000 туристи, посе-
щаващи Балчик годишно

 ДЕЙНОСТИ
ПО ПРОЕКТА

1.РЕХАБИЛИТАЦИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТ-
ВО 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 битум-

на емулсия върху улич-
ното легло.

• Асфалтиране на улиците
• Демонтиране на ста-

ри съществуващи бордю-
ри и тротоарна настилка
и изграждане на нови

• Изграждане на дос-
тъпна среда за хора с ув-
реждания

• Полагане на посто-
янна вертикална сигна-
лизация и хоризонтална
маркировка

Рехабилитацията на
два паркинга встрани
от улици „Д-р Златко
Петков”

• Полагане на асфал-
това настилка

• Полагане на бордюри
• Маркиране на пар-

кингите
Изграждането на ме-

ста 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 по-
добект представляваше
пусто място с три кипа-
риса, разположено над
стръмен скат на ул. „Ге-
орги Бенковски”, където
се открива красива дале-
чна  панорама.  В  мо-
мента обекта е превър-
нат в чудна площадка с
изглед към морето.

2.  ПРОВЕЖДАНЕ НА
СТРОИТЕЛЕН  НАД-
ЗОР, АВТОРСКИ НАД-
ЗОР И ИНВЕСТИТОРС-
КИ КОНТРОЛ

При  изпълнение  на
дейностите  по рехаби-
литация и благоустрой-
ство на средата на град
Балчик  се  извършваха
строителен надзор, ав-
торски надзор  и инвес-
титорски контрол, съгла-
сно  действащото  зако-
нодателство;

3.  ПРИЕМАНЕ  НА
РЕХАБИЛИТИРАНИТЕ
И  БЛАГОУСТРОЕНИ
ОБЕКТИ ОТ СРЕДАТА
НА ГРАД БАЛЧИК

     За целта:
•  сформира  се  прие-

мателна комисия;
• Подготви се  и издадо-

ха документи за приема-
не на рехабилитираните и
благоустроени обекти;

• издаде се удостове-
рение за ползване;

Вече са годни за експ-
лоатация улиците, паркин-
гите и местата за почивка

4. МОНИТОРИНГ И ОТ-
ЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТА

• Регулярно се подго-

твяха  и представяха  от-
чети на екипа за напре-
дъка на проекта.

• Спазваха се  всички
изисквания за отчетност
и прозрачност.

5.ОДИТ НА ПРОЕКТА
Изпълнява се перео-

дичен одит на проекта;
 6. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

И ПУБЛИЧНОСТ
• По време на извърш-

ване на строително - мон-
тажните работи се  мон-
тираха девет билборда;

• След изпълнение на
строителството се  мон-
тираха десет информа-
ционни табели, замест-
ващи билбордовете, слу-
жещи за визуализация и
популяризиране на пос-
тигнатите резултати;

• Публикуваха се в ме-
стнита преса информа-
ция  за  напредъка  на
проекта;

• Предстои издаването
на 1000 бр. брошури.

ОЧАКВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

  Реализирането  на
проекта  доведе до пос-
тигането на следните не-
посредствените  резул-
тати:

• Подобряване на об-
щинската пътна инфра-
структура.

• Благоустроена, неза-
мърсена и здравослов-
на градска среда.

• Намаляване на пътно-
транспортните произше-
ствия, резултат от лоша
пътна настилка на тери-
торията на град Балчик.

• Изградени две места
за отдих “Градината” и
“Изгледна площадка”

• Рехабилитирани два
паркинга.

• Облекчаване на тра-
фика  чрез  равномерно

натоварване на улична-
та мрежа в град Балчик.

• Повишаване мобил-
ността на жителите на
гр.Балчик и безпрепят-
ствен достъп до елемен-
тите на градската среда
на хора с увреждания.

• Създадени предпос-
тавки за инвестиции и
повишаване благосъсто-
янието  на  населението
на Община Балчик.

• Формираният капа-
цитет за изработване и
управление на такъв род
проекти ще позволи га-
рантирането на  устой-
чивост на резултатите от
проекта.

Този документ е съз-
даден в рамките на Про-
ект  “Рехабилитация  и
благоустрояване  на
улици: „Д-р Зл. Петков”,
„Иван Вазов”, “Дунав”,
„Л. Каравелов”, „Г. Бен-
ковски” и „Хр. Ботев”;
Рехабилитация  на  два
паркинга  встрани  от
улици „Д-р Зл. Петков”
и „Г. Бенковски”; и изг-
раждане на места за от-
дих в близост до ул. „Г.
Бенковски”  който  се
осъществява  с  финан-
совата подкрепа на Опе-
ративна програма “Ре-
гионално  развитие”
2007  2013 г., съфинан-
сирана от Европейския
съюз чрез Европейския
фонд за регионално раз-
витие. Цялата отговор-
ност  за  съдържанието
на публикацията се но-
си от Община Балчик и
при никакви обстоятел-
ства не може да се счи-
та, че този документ от-
разява  официалното
становище на Европей-
ския съюз и Договаря-
щия орган.

28-ãîäèøåí áàë÷èêëèÿ ùå òúðïè 2 ãîäèíè ïðîáàöèÿ
çà øîôèðàíå áåç ñâèäåòåëñòâî çà ïðàâîóïðàâëåíèå
Районен съд – Балчик, одоб-

ри сключеното между Районна
прокуратура – Балчик, и 28-го-
дишния  Кр.  Д.  К.  от  гр.  Бал-
чик споразумение за решаване
на образуваното срещу него на-
казателно  дело в  досъдебното
производство. Със  споразуме-
нието съдът му наложи наказа-
ние пробация с две пробацион-
ни мерки: „задължителна реги-
страция по  настоящ адрес”  за
срок от 2  години и „задължи-
телни срещи с пробационен слу-
жител” 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 авто-
мобил  „Рено  Меган”,  без  да
притежава свидетелство за уп-
равление 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 ус-
тановило,  че  на  13.09.2011  г.
двама служители на РУП – гр.
Балчик, изпълняващи задълже-
нията си по опазване на общес-
твения ред, получили сигнал от
дежурния, че Кр. Д. К. е забе-
лязан  да  управлява  моторно-
провозно средство без свидетел-

ство за управление. Те видели
подсъдимия и спрели автомоби-
ла  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 во-
дач. Свидетелството му е отне-
то 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 пра-
во  да  управлява  моторно-пре-
возно средство” за срок от 8 ме-
сеца. Освен него той изтърпял и
2 месеца лишаване от право да

управлява автомобил,  му с на-
казателно  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 пра-
воспособен.

Кр. К. бил санкциониран за тре-
ти път с наказателно постановле-
ние на началника на РУП – Бал-
чик, 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 извър-
шил същото деяние.

Кр. К.  има основно  обра-

зование, не  е семеен, безра-
ботен е, осъждан.

Подсъдимият призна днес пред
Районен съд – Балчик, вината си
и заяви, че доброволно е подпи-
сал споразумението с прокурату-
рата и се отказва от разглеждане
на делото по общия ред.

Районен съд – Балчик, преце-
ни, че споразумението не проти-
воречи на закона и морала и го
одобри. Съдът групира опреде-
леното със споразумението нака-
зание с предходните осъждания
на Кр. К. и постанови той да тър-
пи пробация с двете пробацион-
ни мерки за срок от 2 години.

Кремена КАПРАЛОВА

Орлин  Горанов,
Марияна  Попова,
Калин Вельов и гру-
па „Тумбаито” ще са
участниците във ве-
черния  концерт  на
24 май. Водещи ще
бъдат  Симеон  Ко-
лев и Богдана Трифо-
нова  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 концер-
та, в който ще участ-
ват  местни  люби-
телски състави.

Çàïîâÿäàéòå íà ñáîð
íà 24 ìàé




