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На 7 септември м.г. Инициативен комитет от 20 човека внесе предложение до кмета на града за отличаване на Ивайло Петров,

Стефан Цанев и Петър Славински по случай Деня на народните будители. Кметът на града Николай Ангелов прие положително
идеята с уговорката горецитираните писатели да бъдат отличени по случай Деня на славянската писменост тази година.

По-долу поместваме самото предложение: До г-н Николай Ангелов
кмет на град Балчик

Уважаеми
 г-н Ангелов,

Години  наред  град
Балчик е притегателно
място за хора на изкуст-
вото. Известно е, че гра-
дът ни и околностите му
присъстват в платната на
значими наши и чужде-
странни художници.

В града ни са живели
и творили писателят Пе-
тър Славински, както и
класикът на българска-
та проза Ивайло Петров,
който именно тук сътво-
ри много от страниците
на  романа  „Хайка  за
вълци”  и  други  свои

творби. Повече от 30 го-
дин, основно тук преби-
вава  и  твори поетът  –
драматург Стефан Ца-
нев,  свързал  името  на
града ни с написването
на 4-те тома на „Българ-
ски  хроники”  и  много
други творби и публи-
кации. Същият проявя-
ва искрена заинтересо-
ваност към проблемите
на града и района, кое-
то е намирало място на
страниците  на  нашите
вестници.  Безспорно
нашите  съграждани
имат  основание  да  се
гордеят  с  тази  свърза-

ност на града ни с таки-
ва  известни  творци.  В
тази връзка, явно, е наз-
рял моментът да се даде
конкретен израз на по-
чит и уважение към тях.

Изхождайки от свето-
вната и преди всичко ев-
ропейска практика, къ-
дето само за едно отся-
дане в хотел или посеще-
ние от известен творец,
тези места се превръщат
в  туристическа  атрак-
ция,  група  граждани
сформирахме  инициа-
тивен комитет, от чието
име предлагаме да вне-
сете в Общинския съвет

по случай 24 май, след-
ните предложения:

1.Да бъде поставен
бюст  –  паметник  в
градинката пред сгра-
дата на Общината на
писателя Ивайло Пет-
ров. Ако нормативна-
та база позволява съ-
щият  да  бъде  обявен
посмъртно  за  поче-
тен  гражда нин  на
град Балчик.

2.Да  бъде  обявен  за
почетен  гражданин  на
град Балчик поетът Сте-
фан Цанев.

3.Да  бъде  поставена
на подходящо място па-

метна плоча на писате-
ля Петър Славински.

Инициативен  коми-
тет: Обретен Обретенов,
Младен Мартинов, д-р
Димитър Диков, Дими-
тър Господинов, Дими-
тър  Гаврилов,  Стефан
Михайлов,  д-р  Краси-
мир Кръчмаров, Мару-
ся Костова, инж.Калин-
ка Тодорова, Петър Мо-
ралийски, Иван Йотов,
Иван Мичев, Радослав
Станчев,  Петър  Рома-
нов, Петко Петков, Геор-
ги  Чаков,  Атанас  Ха-
джиларски, Георги Си-
меонов, Георги Горчев.

Община Балчик уведомява , че
съгласно  промяна в чл.24а от  За-
кона за автомобилните превози в
сила от 25.02.2011г,  Общинските 
съвети  определят максимални це-

ни на тарифата за таксиметров превоз , които
ще могат да се актуализират минимум веднъж
годишно.

Във връзка с това  на 10.03.2011г. от 10.00
часа в залата на общинска администрация Бал-
чик ще се проведе обсъждане на предложения
за  пределни цени на територията на община
Балчик.

Каним на обсъждането да присъстват прево-
звачи  извършващи таксиметров превоз,  с ва-
лидни разрешения за територията на община
Балчик и актуални разчети за  разходи на кило-
метър пробег.

Очакваме Ви с предложения
          за максимални цени!

Голямо  количество
нефтопродукти са  дос-
тигнали на 5 март до пре-
чиствателната  станция
за отпадни води в Бал-
чик. Веднага на сигнала
на дежурния в станция-
та  са  реагирали  Граж-
данска защита и местна-
та администрация, след
което  всички  оторизи-
рани институции са би-
ли информирани. Кме-
тът на общината Нико-
лай Ангелов е аларми-
рал Щаба на ВМС, откъ-
дето е осигурена специ-
ализирана техника за съ-
биране на нефтопроду-
ктите, определени пър-
воначално  като  мазут.
Вероятен  източник  на
замърсяването  е  фир-
мата “Папас олио”, спо-
дели кметът, но предс-
тои институциите да из-
готвят официален  док-
лад за инцидента.

До вечерта са събрани
20 тона от нефтения про-
дукт, който е локализиран
в  района на  пречиства-
телната станция. Специа-
листите са категорични,
че замърсяването не е на-
пуснало басейна на съо-
ръжението и няма опас-
ност  за  акваторията  на

морския залив.
Почистването  про-

дължи и на следващия
ден. Изпомпени са още
20 тона гъста маса, коя-
то се определя като ма-
зут. Навлезлият по кана-
лизационната  система
продукт е на път да ком-
прометира работата на
пречиствателната стан-
ция, която е една от най-
модерните съоръжения
от този тип у нас.

Към този момент нито
една  от  алармираните
вчера  институции не  е
пристигнала на място в

пречиствателната  стан-
ция, за да даде предписа-
ние за работа и осигури
необходимата техника и
специалисти. Събраното
количество мазут се изто-
чва в бункери на старата
пречиствателна станция
близо до морето.

Вероятното количест-
во изпуснат в канализа-
цията нефтен продукт е
над 100 тона.

Специализираната
машина на ВМС е съб-
рала над 70 тона нефте-
ни продукти и водна ма-
са, които  се депонират
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временно в хранилище
на старата пречиствател-
на станция на града.

Кметът Николай Анге-
лов посети съоръжени-
ето  и  получи  актуален
доклад  за  свършеното
от екипа.

На 7 март в станцията
бяха специалисти на Ба-
сейнова дирекция, които
издадоха  констативен
протокол. В обедните ча-
сове бе и екип на Граж-
данска защита Добрич.

Очаква  се  на  8  март
работата по събирането
да приключи, след кое-

то  ще  се  предприемат
мерки по почистване на
съоръженията.

„На практика станци-
ята е извън строя заради
унищожените микроор-
ганизми,  пречистващи
биологично  отпадните
води на Балчик”, комен-
тира  кметът  Николай
Ангелов. Въпреки усло-
жнената ситуация, не е
допуснато изливане на
нефтени продукти в мо-
рето, а специалисти из-
вършват мониторинг на
водите в района.

/Б.Т./

Семинар на тема “Как
да  кандидатстваме  за

финансиране  на  проект
по Европейските  фон-

дове?”  се  реализира
през  почивните  дни  в

Балчик.  В  рамките  на
семинара бе  представе-
на информация за изме-
ненията в Програмата на
развитие на селските ра-
йони (2007-2013г.) и из-
мененията в  наредбите
във връзка  с оптимизи-
ране  на процедурите  за
кандидатстване.  Обсъ-
дени  бяха  и  най-често
допусканите  грешки
при  изготвянето  и  из-
пълнението на проекти-
те по мерките от  ПРСР
(2007-2013г.).  Пробле-
ми  с  капацитета  за  из-
пълнение  на  проектите

при  някои  бенифициен-
ти;  чести  смени  в  еки-
пите  на  управление  на
проекта;  трудности  при
попълване на  месечни-
те отчети и окомплекто-
ване  на    необходимия
доказателствен матери-
ал  и проблеми,  свърза-
ни с възлагането на об-
ществени  поръчки  са
най-честите  допускани
грешки.  Внимание  бе
обърнато на стъпките за
изготвяне  на  бизнес-
план.

Обучението  от  семи-
нара  бе  предназначено
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за кандидати за финан-
сиране  на  проекти  от
Европейските  фондове
– производители, рабо-
тодатели,  образовател-
ни  и обучаващи  инсти-
туции,  екологични  ор-
ганизации,  местни  ту-
ристически  организа-
ции, земеделски произ-
водители, неправителс-
твени  организации.
Целта  на  обучението  е
участвалите  в  семина-
ра  да  могат  самостоя-
телно и в екип да изго-
твят проекти за финан-
сиране  от Европейски-

те  фондове,  отговаря-
щи  на  изискванията  и
стандартите на ЕС.

На обучението присъ-
стваха  местни  предста-
вители на бизнеса и за-
интересовани  гражда-
ни,  които имаха  възмо-
жността  свободно  да
поставят въпроси и про-
блеми. Гост - лектори на
семинара бяха Явор Ге-
чев и Андрей Вълчев.

Организатор  на  се-
минара  бе  Младежко-
то обединение  на БСП
–  Балчик.

Об БСП

При пенсионерите победител стана Христо Митев
– 4.5 т., следван от Христо Генчев и Валентин
Петров с по 4 т. и Тошко Григоров – 3.5 т.

При  децата  спечели  Светослав  Ников,  8-
годишен, второкласник в ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий”.

Първите четирима в генералното класиране
получиха  парични награди,  както и  първите
четирима при пенсионерите и победителят при
децата.

На всички участници бяха раздадени грамоти
/1-4 място/ и за участник в турнира.

Бих искал да изразя своята благодарност на
г-н  Младен  Мартинов,  председател  на
Кооперация  „Черно  море –  Балчик”,  с  чиято
помощ се осъществи състезанието.

В заключение бих искал да завърша с една
мисъл за шахмата – „Шахматът, както любовта
и музиката, има способността да прави човека
щастлив.”

Красимир КИРЧЕВ

Òóðíèð ïî øàõìàò
На 5и  6 март  в  залата  на ШК  „Балчик” се

проведе състезание по шахмат. В надпреварата
взеха участие 16 човека, сред които бяха Валери
Пенев /победител на турнира през март 2010 г./
и Пламен Петров /двукратен областен шампион
за юноши до 20 г./.

Турнирът  се  проведе  в  7  кръга  по
швейцарската система. Контролата за игра бе
по  1  час  на  човек.  Това  е  едно  от  най-
оспорваните  състезания  през  последните
години. До последния кръг не се знаеше името
на победителя. Реални шансове имаха четирима
души,  които  бяха  с  равни  точки.  След
изиграването на последната партия се получи
следното класиране:

     1.Красимир Кирчев – 5.5 т.
2.Валери Пенев – 5.5 т.
3.Пламен Петров – 5 т.
4.Стелиян Мичев – 5 т.




