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На хубавия християнски празник Сретение
Господне двете певчески групи на клуб „Хинап” гостуваха на пенсионерския клуб в китното добруджанско село Чернооково, община Г.Тошево. Балчиклийки бяха радушно посрещнати с хляб и сол
от пременени добруджанки и въведени в
клуба на пенсионера,

обновен преди няколко
години, добре поддържан, чист и елегантен.
За историята на клуба
разказа и приветства гостите председателят Петър Момчев.
Визитата продължи с
посещение на читалищната сграда, разположена в парк с високи
борове. В коридорите
и залите на читалището бяха подредени ин-

тересни из ложбени
кътове с предмети от
трудовото ежедневие
и бита на селските хора. Особено трогателен и предизвикващ
умиление беше надписът с покана към гостите: „Дубря сти душли, улязти! Улязти!”/
добруджански диалект
от миналото/
В коридора грижливи
ръце бяха подредили
повече от 150 грамоти
и дипломи от фестивали и прегледи, на които
са участвали и са се представили достойно самодейците от певческите и танцовите състави на читалището. Гостите разгледаха с интерес одаята /гостна стая/
, стаята със съдове от
бита и трудовото ежедневие в миналото на добруджанци, тъкачния
стан с шарените черги,
богатата библиотека на
втория етаж. Всичко,
подредено с вкус и любов към родното, опазена и съвсем обновена изглежда и голямата
зала със сцената.
/Продължава на стр.2/

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

С ПРЕДМЕТ: ,,СМЕТОСЪБИРАНЕ,
СМЕТОПОЧИСТВАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В СЕЛАТА КРАНЕВО,
ОБРОЧИЩЕ, РОГАЧЕВО И ЦЪРКВА, ОБЩИНА
БАЛЧИК ЗА СРОК ОТ 4 ГОДИНИ"
№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП
00479-2013-0001

В което перо на да погледнете, парите не стигат – с тези думи на кмета Н.Ангелов започна
обсъждането на проектобюджета за 2013 г.
През миналата година
твърде големи са били
надеждите да се продадат част от албенските
акции на Общината, но
това не е станало и така
над 13 млн. лв. не са влезли в общинския бюджет. Останали са неразплатени сметки за 2.5
млн. с доставчици, найвече поради забавени
плащания по европейските проекти.При бюджет за мин.г. 25 082 000
лв. изпълнението е 21
488 171 лв. Затова предлаганият бюджет е изключително стегнат –
продължи кметът. Би
могъл да се нарече антикризисен. „Пицата ни
е много постна тази година.”
Заложените приходи
за 2013 г. са на базата на
приходите на Общината
за 2012 г., тъй като държавата иска да покаже
какъв засилен контрол
има върху европейските проекти и че парите,
идващи оттам са гледани като през лупа.
Проектобюджетът за
2013 г. е 21 525 878 лв.
В него не се имат пред

вид продажби на албенските акции. Те ще се
продават, но не на всяка
цена – изтъкна кметът.
А пари трябват – за разплащане с доставчици
от миналата година, за
Дамбата, за МБАЛ, за
туристически атракции
и пр.
Приоритетно, поради
принудителната констатация на одиторите от
Сметната палата Варна
ще се обърне внимание
на използване таксите за
чистота да отидат за почистване от битови отпадъци, а не за озеленяване, както е постъпила
Общината през миналата година. Ще се закупят
повече контейнери, кофи и метачни машини.
Затова бюджетът в частта си за БКС е толкова завишен, отговори кмета
на въпроса на съветника от СДС Н.Аркалиев.
Голям интерес предизвика проектът за асфалтиране на алея „Деветакова” от „Ехото” до албенския строеж на „Тихия кът”, струващ над
435 000 лв.
Приход за общината
ще бъде продажбата на
приемната /бившия ресторант „Карото”/ на ул.
„Г.Милев”, тъй като тя не
се използва вече години
наред, а се поддържа

най-старателно.
Стадионът ще бъде
завършен и разплатен,
но ще се търси друг
външен инвеститор.
Дни ни делят от времето, когато гарнизонният стол ще се превърне
в клуб на военните и
място за социалния патронаж, който няма
сграда. За рибарското
пристанище нещата
вървят мудно и отговор все още няма. Затова не може да се говори за рибарски слип
/чака се строително
разрешение/, за преборване със зайкоджиите и възможностите
на самите рибари да
прода ват улова си.
Предстои изграждането на нови лодкостоянки, унифицирани рибарски бараки за инвентар, но не и за легло
в тях. Рибарският проект е за 155 000 евро.
Предстои изграждането на ново осветление
в целия град, не само на
слънчевите панели на
Дамбата.
Ще има нова автогара. Къде ще е тя – още
се мисли между мястото на школата и Авиоградчето
Занижени са разходите по фестивалите. Читалищният съюз трябва

да си преразгледа отпуснатите средства от 257
000 лв, като се има пред
вид дейността, а не големината на селищата –
имаха претенции от
с.Кранево и си извоюваха още 6 000 лв.
Ч-ще „П.Хилендарски” ще получи нова
апаратура, столове, завеси, прожектори на
стойност 300 000 лв.
Ограничени са и средствата за пенсионерските клубове, които ще
се разпределят от ОбС
на пенсионерите, според дейностите, които
провеждат и нуждите,
които имат.
90 % от училищата и
детските градини ще се
отопляват с биогориво,
което е по-евтино. Училища и детски градини
няма да се закриват, но
сливането на ПГ
„Ал.константинов” и
СОУ „Хр.Ботев” е неизбежна, поради наличието само на 86 ученика
в първата. През м. април ще се обсъди широко въпросът за това какви класове ще учат в
гимназия „Хр.Ботев”.
За
съжаление
присъстващите в залата
бяха малко и повечето
въпроси, зададени от
местните медии.
Маруся КОСТОВА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО
РЕДА НА ЗОП
С ПРЕДМЕТ: „Подготовка на документации за обществени поръчки за възлагане на
дейностите от ЕТАП 2 - „Изпълнение" на проект „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена община Балчик"
ЗА ПРОЕКТ: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена - община Балчик", изпълняван по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", приоритетна ос 1, референтен номер BG161PO005/
10/1.11/03/19

КРАЕН СРОК за закупуване на документацията -до 16:00 часа на
03.03.2013 г.
КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения- до 16:00 часа на
03.03.2013 г.
КРАЕН СРОК за предаване на офертите -до 16:00 часа на 13.03.2013 г.

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП
00479-2013-0002

КРАЕН СРОК за закупуване на документацията - до 16.00 часа на 26.02.2013 г.
КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения - до 16.00 часа на 26.02.2013 г.
КРАЕН СРОК за предаване на офертите - до 16.00 часа на 05.03.2013 г.

