В РЕГИОНА

Ïðåîáîðóäâàíå è ðåíîâèðàíå íà
îáùèíñêàòà áîëíèöà
На 27 януари 2012 г. Община Балчик ще подпише
договор по одобрен проект по Оперативна програма “Регионално развитие”, Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.1-11/2011
„Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебнизаведенияв градските агломерации”, Операция 1.1:
„Социална инфраструктура”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано
градско развитие”. Проектът „Преустройство, ремонт и инсталации на част
от сградата на МБАЛ Балчик за оборудване със спе-

циализирана апаратура” е
на стойност 3 726 025,42лв.,
от която стойността на безвъзмездната финансова
помощ е 3683921,33 лв.
(98,87% от общо допустимите разходи по проекта)
и42 104,09лв. собственпринос на кандидата (1,13% от
общо допустимите разходи по проекта). Целта на
проекта е преоборудване на МБАЛ - Балчик с
медицинска апаратура и
привеждането на сградата в съответствие с действащите в момента закони и нормативни уредби.
Оборудването и обзавеждането на МБАЛ
Балчик е одобрено от

Министерството на
здравеопазването. Списъкът е публикуван в
Интернет на страницата
на община Балчик.
Строително монтажните работи в помещения на болницата обхващат привеждане на помещенията за монтаж
на високотехнологична
апаратура към изискванията на производителите и медицинските
стандарти. Етажите и отделенията, които ще се
преустройват и ремонтират са както следва:
Рентгеново отделениеКомпютър томограф,
рентгенова уредба за

графия и скопия, мамограф, Ехограф; Клинична лаборатория; Вътрешно отделение и Неврология; Вътрешно отделение.; Детско отделение.; АГ и родилно отделение.; Хирургично
отделение-операционен
блок, ендоскопия и лапароскопия. По време
на ремонта ще се извършат някои малки преустройства, съобразно съществуващите архитектурни и конструктивни
възможности, с цел да
се подобрят технологичните потоци и условия
на работа.
/Б.Т/

Äðóãèòå çà íàñ

Г.Йорданов - ГОГО
„Българи или свободни? Това е въпросът, който всеки един от нас трябва да си зададе преди да
гласува на референдума.
Не е тайна, че Гърция бе
единствената държава, в
която гражданите водеха
един нормален и щастлив
живот. Но Балканите винаги са били трън в очите на
Стара Европа, поради свободолюбивия дух на населението-преплитат се
множество интереси и тяхната реализация би била
по-лесна, ако това население е унижено, уплашено
и смазано. Ето, че дойде
ред на нашата държава да
бъде подчинена, а народът- ограбен! Няма да посочим и имената на предателите, подпомогнали
гръцкия народ да се озове
в това незавидно положение- да бъде сочен с пръст
от целия свят.” Така започва статията си гръцки
всекидневник дни преди
референдума. По- нататък авторът разсъждава,
че в желанието си западните банкери да поробят
финансово гръцкия народ
са срещнали ожесточена
съпротива и гражданите
са показали, че не е угаснал пламъкът на истинската демокрация. И в същност каузата не е спасението на Гърция, а спасението на банкерите, давещи се в последиците на
собствената си алчност. И
продължава:

“И така , каква участ
са ни приготвили нашите спасители? Отговорът
е близо, по- близо, отколкото предполагате, а
именно ние трябва да
споделим участта на
българите, нашите северни съседи.Българите са
най-бедният народ в Европа и това не е тайна дори за самите тях, но видели ли сте ги да протестират? Не, няма и да ги
видите, защото не могат
да си го позволят. Голяма част от стоките и услугите са с по-високи цени от средноевропейските и за да оцелеят, те са
принудени да работят
непрекъснато при ужасни условия на труд, при
масово погазване на всякакви трудови норми,
без да смеят да се оплакват. Синдикалните им лидери са сред редиците на
управляващите, окичени
с най- високите държавни отличия, но не и сред
работниците, не и на площадите, защото протести просто няма. И ние,
свикнали да отстояваме
правата си, се питаме,
как е възможно това?
Как при този стандарт на
живот, при тези условия
на труд, при това нагло и
безочливо отношение
към тях, как те стоят тихо
и безропотно? Отговорът е един - те са толкова
бедни, че дори и един
ден да не са на работа, а
да излязат на протест, ще
бъде пагубно за тяхното
оцеляване. Те няма да
могат да си платят сметките, храната, лекарствата, дрешките за децата
Веднъж заробени от банките , втори път от работодателите и трети път
от политиците си, те са

изгубили всяка надежда
и живеят ден за ден в постоянен стрес да не загубят работата си, надника
си, да не се разболеят.
Българите са изстисквани и изхвърлени на улицата без защита, без надежда и всяко по- сериозно заболяване ги обрича на смърт, защото не
всеки има няколко хиляди евро да си плати за посложна операция.” Вестникът продължава:
“Тяхната държава, тяхната индустрия, бе разпродадена и разграбена
на безценица. На българите им набиват в главите, че заплатите им трябва да са ниски, защото така били конкурентно способни и привличали чуждестранни инвестиции.
Няма по- смехотворно
твърдение от това!!! Не
разбират ли, че днес истинските инвеститори не
търсят проста маса за без
пари, а работници образовани, притежаващи
креативност, предугаждащи бъдещето. В България
правителството инвестира най- много в полицията, която е един процент
от населението на страната. Но тя не се бори с престъпността , тя е корумпирана, съдебната власт
също, за политиците да не
говорим. Полицията е гарант на корумпираната
върхушка, че всеки плах
опит за търсене на отговорност ще бъде смазан.
Знаещото и можещо население емигрира, ужасната немотия и безнаказаността на циганите е
пословична,страхът у
българите неописуем.”
Авторът описва различни страни от социалната
действителност , от жела-

нието на “ спасителите”
да заграбят това, което
носи печалби, да превърнат гърците в роби, страхуващи се да не загубят
робовладелците си, сиреч да се превърнат в
българи! Коментира се
двуличието на Брюксел
относно демокрациятанародътът има право на
глас, но не бива да го използува, освен да го делегира на политици, които могат да бъдат купени
да служат на финансови
интереси в ЕС, така както
се случва и в България.
Вестникът продължава:
“Ето какво са ни приготвили нашите “ спасители”, те искат да изкупят нашата държава на
безценица, да унищожат
това, което конкурира техния бизнес, да купят островите ни, земята ни, да
се забавляват, а ние да
слугуваме! Но ние не сме
българи, ние сме свободни и сме готови да браним нашата свобода, нещо нечувано в съвременната история, защото знаем що е демокрация. И ще я браним още
30 години, ако се наложи
ще я изгладуваме, ще мизерстваме, но СВОБОДНИ , а не БЪЛГАРИ!”
Г.Йорданов- Гого
П.С. А ето какво написа преди седмица за нас
Умберто Еко:” Ако погледнем държавата Ви
учудващо е странното
спокойствие, царящо в
нея. Независимо какво,
къде, как, и защо се случва, реакция няма. Прилича на смъртник, чакащ
примирено съдбата си,
такава каквато Бог му е
отредил. България?!. Там
тези, които мислят за бъдещето, емигрират!”

Съобщение на ВиК
До 25-то число на всеки месец ВиК ще публикува график за засичане на водата в
блоковете на ЖК “Балик”. Сайт на ВиК: www.vodabalchik.blogspot.com

19 януари - 25 януари 2012 г. 2
ПОКАНА
ШАХМАТЕН КЛУБ „ БАЛЧИК” свиква своите членове на Общо
събрание на 19 февруари 2012 година в 17.00 часа, което ще се проведе
в залата на шахматния клуб, намираща се на ул. „Дионисополис” № 3.
Дневен ред:
1.Отчет на дейността на ШК „Балчик” за 2011 година
2.Приемане на спортен календар за 2012 година
3.Приемане на нови членове
4.Разни предложения, въпроси
При липса на кворум, събранието ще се проведе на същия ден, един
час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
Красимир Кирчев
Председател на ШК „Балчик”

Íîâ êàòàëîã íà õóäîæíèöè
На 10 януари 2012 г. от
17.00 ч. в една от залите
на Художествена галерия Добрич бе представен новият каталог на художници от Добрич, дело на Представителството на СБХ Добрич, с превод на английски от Гергана Михайлова, издание
на „Фоли Арт” ООД.
Тържеството по този случай ръководи
художникът Недьо Недев, уредник в ХГ Добрич, който ра з кри
творческата история
на каталога и представи чрез мултимедиен
продукт участниците.
Каталогът – албум е издаден с финансовата подкрепа на Община гр.Добрич, партньори на проекта са СБХ, ХГ Добрич,
Дружеството на художни-

ците и Сдружение „Ателие 13” Добрич. В каталога са представени на отделни страници с кратки биографични данни и репродукции на творбите им 44
художници от Дружеството на художниците в Добрич и Сдружение „Ателие
13”. Сред тях е и балчишкият художник Георги Горчев, който е член на Дружеството в Добрич, а също и член на СБХ София.
Водещият Недьо Недев
предостави думата на
кмета на град Добрич Детелина Николова, която
сърдечно поздрави присъстващите художници и
граждани от обществения и културен елит на
града с новата 2012 г. тя
изрази радостта си, че
усилията на много заинтересовани творци и об-

щественици са се увенчали с успех, великолепен
резултат от което е настоящият стилен, красиво
оформен каталог. „Хората на изкуството правят
от сърце онези неща, за
които са надарени. И така
правят света по-красив,
по-богат, по-добър. А когато техните имена и творби са събрани и представени в една, макар и малка книжка, тя се превръща в един прелестен подарък за всички почитатели на изящното и възвишеното… създаденото
от майсторските ръце на
добричките художници е
духовната визитка на Добрич пред очите на България и света” – написа
Д.Николова в предговора
към каталога.
/Б.Т./

Èçãðàæäàíå íà òðåòè óòàèòåë è
äúëáîêîâîäíî çàóñòâàíå íà ÏÑÎÂ
- Áàë÷èê è ðàçøèðÿâàíå îáõâàòà
íà êàíàëèçàöèîííàòà ìðåæà íà
ãð. Áàë÷èê
До края на месец януари
се очаква Община Балчик
да подпише договор по проектно предложение № DIR51011119-20-39/31.01.2011
г. , подадено от Община Балчик по Процедура №
BG161PO005/10/1.11/03/19
“Подготовка и изпълнение
на проекти за подобряване
и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над
10 000 е.ж.” на оперативна
програма „Околна среда
2007-2013 г.”
Проектът на Община
Балчик обхваща:
-Преместване точката на
заустване на 1 морска миля
навътре в морето.
-Ремонт на вълнолом /с
дължина 50 м./, ограждащ
територията на ПСОВ
Балчик, подкопан от морската вода, особено в запа-

дната му част.
-Изграждане на трети утаител в ПСОВ Балчик, само
след доказана необходимост
от извършено прединвестиционно проучване.
-Разширяване на канализационната мрежа на
град Балчик с дължина около 6 500 м. в кв. „Изток”,
районите „Сборно място”
и „Кулака”,
-Рехабилитиране на водоснабдителна мрежа в
гр.Балчик по трасето, по
което ще се полага канализационна инфраструктура
с дължина около 3000 м
Проектът ще се изпълнява на два етапа:
- През първия етап ще
се изпълнят дейностите,
свързани с прединвестиционно проучване, проектиране, становища по екологичното законодателство и

законодателството за управление на водите, изготвяне на тръжни документации.
- През втория етап ще се
изпълнят строителните
дейности.
Общата стойност на проекта е 18 884 558,48 лв
Предвидените средства
за изпълнение на първия
етап са в размер на 588 550
лв., а за втория етап 18 296 008,48 лв., от които за разширяване на канализационната мрежа на
град Балчик с дължина
около 6 500 м. в кв. „Изток”, районите „Сборно
място” и „Кулака” и рехабилитиране на водоснабдителна мрежа в гр.Балчик по трасето, по което
ще се полага канализационна инфраструктура 5 912 500 лв.
/Б.Т/

Íîâà îïòèêà â ãð.Áàë÷èê
кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие
на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.
В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.

Тел. за контакти: 0878 568257

