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В Балчик в четвъртък
завършиха  строител-
ните работи, предназ-
начени да покрият хра-
ма на Кибела, за да го
предпазят от  дъждов-
ните и снежни води на
зимата. В същото вре-
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В зимния период сме.
Все по-трудно е на балчи-
клии, които се прибират
от нощна смяна или заве-
дение да се доберат до до-
мовете си. Глутници ку-
чета са завладели града,
особено вечер. През деня
те са също опасни, защо-
то са агресивни. Някои от
тях вече  се опитват  да
влизат и в рейсовете.

Гражданите  всичко
виждат, но мълчат, кое-
то е безобразие.

Българинът  е  социа-
лен експеримент, но той
за 20 години преход не
направи  и  стъпка  на-
пред в развитие на сво-
ето съзнание. Свикнал е
за него да мисли и ре-
шава Държавата, парти-
ята, политическите ли-
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дери.  Докога?  Колкото
и да ни притискат / а те
го правят и преднамере-
но/, ние сме си такива.
Навеждаме  глава  пред
силния и се перчим на
слабия,  което  е  първо-
сигнална реакция. Про-
тестираме  в  къщи,  от
там нататък всичко е та-
бу.  Мижави  стачки  и
протести, митинги – ку-
пени  и продадени.  Бе-
зумно прозрачен театър
на сенките... А българи-
нът все чака...не разбра
ли, че всичко зависи от
него, че трябва да е гра-
ждански  активен,  осо-
бено ние, добруджанци.
Държавата  отдавна  се
дръпна и вече 20 годи-
ни ни гледа сеира.

Ние сме си варвари и
сме трудни за обедине-
ние.  Не  сме  единни  и
това е причина за съд-
бата  ни.  Мъдрият  цар
Борис е трябвало да из-
бие  цели болярски  ро-
дове, за да обедини бъл-
гарите с християнство-
то. Днес, в България ре-
лигията е повече мода,
отколкото духовна нуж-

да. И да се въведе в учи-
лищата, промяната ще е
след  2-3  поколения.
Знайно е, че ние, бълга-
рите, зачеркваме с лека
ръка  всичко,  което  е
ценно за душите ни. Ру-
сия е първата социали-
стическа  държава,  но
запази религията си. Та-
ка е и в другите страни,
защото това е най-вели-
ката  сила,  свързана  с
човешката  надежда.
Тук, у нас, не е така. Не
се надгражда, а се руши
всичко ценно. Ние мно-
го  лесно  се  поддаваме
на чуждо влияние. Зато-
ва  територията  ни  от
170 хиляди кв.км вече е
111 хиляди кв.км. След
време може изобщо да
бъдем  заличени  като
държава, защото ни ли-
псва  гражданско само-
съзнание  и  действаме
първосигнално.

Колкото и да се напъ-
ват  да  ни  обединят  с
идеята, че сме духовен
център на извънземни,
че тук са открити  кос-
ти на Христови апосто-
ли, истински икони на

светци, ние сме си ние,
мълчаливи, търпеливи,
озлобени и раболепни.
Гърците  са  по-мързе-
ливи  от  нас,  страната
ни е във фалит, но имат
по-високи пенсии и за-
плати, защото постоян-
но  стачкуват.  Скочи
един  –  скачат  всички.
Тук един  ако се  опита
да направи нещо, дру-
гите му пречат или му
се подиграват. Още Бо-
тев е казал: “Умните у
нас считат за луди”.

В  България  всички
трябва  да сме  еднакви.
Ако  някой  се  отличи,
бързат да го смачкат. Та-
ка, че и Господ да слезе
от небето, не може да ни
обедини, защото такива
са ни националните ха-
рактеристики.

А вечната криза, дето
от векове не и се вижда
краят, е удобна само за
тарикати и мошеници, а
пагубна за останалите.

От хаоса обикновено
се ражда  ред. Само  че
хаосът  в  България  се
оказа вечен.
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Добричкият  окръжен
съд  спря  производството
по  делото, образувано  по
жалба на Министерството
на културата и Държавния
културен институт - Култу-
рен център „Двореца”  гр.
Балчик,  срещу  изпълни-
телни действия по изпъл-
нително дело на частен съ-
дебен изпълнител от райо-
на на Окръжен съд – Доб-
рич. Съдебното производ-
ство се спира до приклю-
чване с  влязъл в  законна
сила съдебен акт по адми-
нистративно дело №7825/
10 във Върховния админи-
стративен  съд,  което  има
за предмет  жалба на  Со-
фийския университет сре-
щу решение №309 на Ми-
нистерския съвет  на Репу-
блика  България.

Министерството  на
културата  и  Държавният
културен институт – Кул-
турен  център  „Двореца”
искат с  тази  жалба да се
отменят като незаконосъ-
образни  извършените  от
частен съдебен изпълни-
тел действия по изпълни-
телно  дело  срещу  „Дво-
реца”. То е образувано по
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Продажби и Сервиз, Сервизни договори
Документи НАП, регистрация в НАП, печати

ниски цени

Балчик, ул. „Черно море” 21. Тел 0579/7 21 96, 0878/274 840
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 вашият успех е важен за нас!

Пожелаваме ви весели празници,

здраве и късмет!

Äî 31 ÿíóàðè ôèðìèòå-
âîäîïîëçâàòåëè òðÿáâà äà ïëàòÿò

äúëæèìèòå ñè òàêñè çà 2010 ã.
През 2010 г. Басейнова

дирекция–Варна е събрала
от фирмите-водоползвате-
ли 6 646 452 лв., за сравне-
ние през 2009 год. тази су-
ма възлиза на 4 998 623 лв.

Работно Време: Понеделник-Петък 9:00-18:00
Почивка от 12:00-13:00

Събота:  9:00-15:00
Неделя: Почивен ден

Çàïîâÿäàéòå
â íîâîîòêðèòèÿ ìàãàçèí “Ôåÿ”

çà ïðåæäè è êèíêàëåðèÿ
íà óë. “Èâàí Âàçîâ” ¹12

ме се изгради 15-мет-
рово дървено отводни-
телно корито, свързано
с 10-метрови пластма-
сови  тръби,  които  да
поемат водите от съсе-
дната улица и от водо-
сточната тръба на съсе-
дния  жилищен  блок,
както и подземните во-
ди на откритото храмо-
во пространство. Пок-
ритието е 170 кв.м. от
ондолин.  Това  е  вре-
менно решение на про-
блема  за  запазване на
този уникален, с толко-
ва автентична насите-
ност паметник на кул-
турата  –  заяви
инж.Гинка  Минчева,
търговски пълномощ-
ник на Великотърнов-
ския филиал на Държа-

вната фирма “Реста-
врация”, която следи
изпълнението  на
проекта  със  стой-
ност 40 000 лв.

Предстои камъни-
те да бъдат почисте-
ни от мъх и зелени-

на, с която са покрити,
да станат автентично
бели, каквито са били.
Да се импрегнират и
хидрофобизират,  кое-
то е в компетенцията
на тези, които ще про-
дължат археологичес-
ките разкопки и прев-
ръщането на храма в
един  действащ, изк-
лючителен  по  своя
вид, музей на Кибела
– допълни инж.Слави
Лазаров, ръководител
на строителното меро-
приятие.

След  широката
разгласа  по  bTV  и
Интернет на идеята
да се уреди въпроса
за  възстановяване
храма  на  Кибела,
лично кметската на-

меса  на  Н.Ангелов,
въздействието на ди-
ректора на ИМ Бал-
чик  Р.Енчева  и  зас-
тъпничеството  на
зам.-министър  на
културата  Чобанов
нещата потръгнаха и

няма да има вече за-
питвания  от  типа:
“Кой отряза главата
на Кибела?”

Специалистите  ра-
ботници и инженери,
изпълняващи  проек-
та  споделиха,  че  та-
къв храм не  са виж-
дали, с толкова добре
запазени  находки  и
възможност за бърза
реставрация.  Остава
да се действа законо-
събобразно  с  новия
собственик на място-
то,  където  е  храмът
на Кибела и с амби-
циите да  се направи
частен музей на този
неповторим в истори-
ята  на  древността
храм.

Маруся КОСТОВА

Инж. Гинка Минчева и инж. Слави Лазаров - ръководители на строител-
ното мероприятие “Покриване на Кибела”.Те са възхитени да работят за
едно такава уникална находка, която има световно значение и известност.

До 31 януари фирми-
те-водоползватели тряб-
ва да платят дължимите
си такси за 2010 г. Това
се отнася до всички ти-
туляри на разрешителни
за  водоползване  и/или
ползване на воден обект,
които е издала Басейно-
ва  дирекция  за  Черно-
морски  район  –Варна.
След тази дата за неиз-

рядните водоползвате-
ли ще се наложат мер-
ки по принудително съ-
биране  на  дължимите
суми от Националната
агенция по приходите.

За допълнителна информация:
тел. 052/ 687 462 и 687 431
e-mail: bdvarna@bsbd.org

www.bsbd.org
ПРЕСЦЕНТЪР на Басейнова

дирекция - Варна

молба  на  Софийският
университет  въз  основа
на  Изпълнителен  лист,
издаден  по  гражданско
дело  №227от  2002  г.  на
Районен  съд  –  Балчик.
След обжалването на ре-
шението  на  Балчишкия
съд  по  това  дело,  през
юли 2010 г. е влязло в си-
ла  решение  на  Окръжен
съд  –  Добрич.  С  него
ДКИ  –  КЦ  „Двореца”  е
осъден да предаде на СУ
„Св.  Кл.  Охридски”  вла-
дението  на  площ  от
120 273,83  кв.  м  от  по-
землен  имот,  държавна
собственост.  МРРБ,  МК
и ДКИ – КЦ „Двореца” са
осъдени  да  заплатят  на
Софийския  университет
8 362,54 лв., представля-
ващи направени по дело-
то  разноски.

Въз  основа  на това  ре-
шение  Софийският  уни-
верситет  е  получил  Из-
пълнителен лист,  по кой-
то е образувано  изпълни-
телно дело при частен съ-
дебен  изпълнител.  На
23.09.2010 г. частният съ-
дебен  изпълнител е  връ-
чил на ДКИ–КЦ  „Дворе-

ца”  Покана за  добровол-
но  изпълнение и  въпрос-
ния Изпълнителен лист. С
Поканата е даден двусед-
мичен  срок  ДКИ-КЦ
„Двореца” да изпълни до-
броволно  задължението
си и се посочва, че ако не
го  стори  в  дадения  срок,
частният  съдебен  изпъл-
нител  ще  пристъпи  към
принудително  изпълне-
ние. Едновременно ДКИ-
КЦ „Двореца” е бил пока-
нен да  заплати по изпъл-
нителното  дело  25  хил.
лв.,  приет адвокатски  хо-
норар  в  изпълнителното
производство, както  и  50
хил. лв. сторени съдебно-
изпълнителни  разноски,
съгласно тарифата за так-
сите и разноските към За-
кона  на частния  съдебен
изпълнител,  в  полза  на
Частния  съдебен  изпъл-
нител.  Частният  съдебен
изпълнител също е спрял
действията  си  по  изпъл-
нителното  дело  срещу
“Двореца”  въз  основа  на
обезпечителна  заповед,
издадена  от  Добричкия
окръжен  съд.

Пресцентърът  на  Доб-

ричкия  окръжен  съд  по-
яснява,  че  с  решение
№309  от  14.05.2010  г.
Министерският  съвет
предоставя безвъзмездно
за управление на Минис-
терството на културата за
нуждите  на  Държавен
културен институт – Кул-
турен  център  „Двореца”
–  Балчик  /ДКИ/,  позем-
лен имот с площ 183 488
кв.  м.,  заедно  с  всички,
намиращи  се  в  този  по-
землен имот сгради и съ-
оръжения,  с  изключение
на  сграда  със  застроена
площ  249  кв.  м.  С  този
акт Министерският съвет
отменя  свое  решение
№564 от 28.08.2007 г. за
безвъзмездно  предоста-
вяне на управление на не-
движим имот – публична
държавна  собственост,
на ДКИ –  КЦ „Двореца”
и на Софийски универси-
тет  ”Св.  Климент  Охри-
дски”. Решение №309 от
14.05.2010 г. не е влязло
в  сила,  защото  е  обжал-
вано.

 13.01.2011 г.     
Прессслужба

Добрички окръжен съд




