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Нова среща между активните младежи от Балчик и Ген. Тошево

На 9 април 2014 г. Об-
щинският младежки съ-
вет на Генерал Тошево,
с председател Виктория
Василева, върна визита-
та на своите колеги от
Общински ученически
парламент - Балчик с
председател Жоро Ива-
нов. Напомняме Ви, че
по- рано тази година
балчишките парламен-
таристи се запознаха от-
близо с дейността на то-
шевци в открита среща
в Центъра на работа с
деца - Ген. Тошево.

За място на срещата
бе определен кабинетът
по информационни те-
хнологии на Общински
детски комплекс - Бал-

чик. Делегати на ОМС-
Тошево бяха поканени
да разгледат кабинените
в комплекса, както и
красивата изложба от
рисунки по коридорите.
  Официални гости на
срещата бяха и г-н Ни-
колай Ангелов - кмет на
Община Балчик и Вик-
тор Лучиянов - предсе-
дател на Общински съ-
вет - Балчик. Малко
преди началото на ме-
роприятието, В. Лучи-
янов призова младите
парламентаристи за не-
формален разговор с
цел изяснаване на про-
блемите, които същест-
вуват и тяхното реше-
ние в Балчик и Генерал

Тошево.
Жоро Иванов, Иван

Иванов и Ивайло Мил-
чев представиха свои
проекти, част от подго-
товката и участието им
в Националното състе-
зание по информацион-
ни технологии в Благое-
вград. Най-голям инте-
рес предизвика проек-
тът за откритието на хра-
ма на Кибела, едно от
най-значимите събития
за града.По-късно, пре-
дседателят на ОУП-Бал-
ик - Жоро Иванов откри
заседанието и приветс-
тва своите колеги, ди-
ректора на ЦРД- Г. Тоше-
во - Елена Дочева, както
и директора на ОДК-Бал-

чик - Тинка Сивриева.
За основна тема в за-

седанието бе избран
един от най-актуалните
и най-сериозни възпро-
си на новото време: "Да
остана /или не остана/
да уча и работя в Бъл-
гария?". Голяма част
от парламентаристите
заявиха своята пози-
ция, като всички се
обединиха в идеята си
да останат да учат и ра-
ботят в България, за-
щото именно те - мла-
дите хора - биха били
носители на промяна-
та за нашата страна и
градители на едно по-
добро бъдеще. Сред
най-дискутираните про-

блеми в страната бяха
образованието, трудно-
стите, които срещат
младите хора в своята
професионална реали-
зация, както и перспек-
тивата при евентуално
оставане в България или
заминаване за чужбина.
В края на дискусията се
включи и кмета на гра-
да - г-н Николай Анге-
лов, който се изказа ав-
торитетно по този тол-
кова важен за младежи-
те въпрос.

Той опровергна изка-
званията на някои, спо-
ред които образование-
то в страната е на по-ни-
ско ниво от това в дру-
гите европейски страни.

Той също сподели, че е
лошо човек да посети
една страна, да види но-
вотои различното и то-
ва да му послужи в жи-
вота.

В края на дискусията,
председателката на
ОМС-Тошево - Викто-
рия Василева подари на
домакините оригинален
плакет  и вестник, който
се издава на всяко три-
месечие и отразява най-
важните новини и съби-
тия, свързани с Центъ-
ра за работа с деца и в
частност тяхната младе-
жка структура.

Програмата продъл-
жи с посещение на Ис-
торическия музей в гра-

да, където Тошевци, в
компанията на предсе-
дателя Жоро Иванов и
зам.-председателя Ивай-
ло Милчев, изслушаха
интересна и полезна лек-
ция за историята и култу-
рата на нашия град от ис-
торика Дарин Канавров.

Всички ученици, за-
едно с ръководителите,
бяха поканени на вку-
сен обяд в ресторант
"Селена". Финалното и
може би най-интерес-
ното събитие в програ-
мата, бе посещението
на Двореца и Ботани-
ческата градина - мяс-
то за разходка, снимки
и добри спомени.
      Ерсин ИСМАИЛОВ

Балканско първенство по спортно ходене

Кметът Н. Ангелов и директорът на ОДК Балчик
Тинка Сивриева по време на младежкия дебат.

Виктория Василева, председател на Младежки съвет в Ген. Тошево, Жоро
Иванов - председател на Общински ученически парламент Балчик, Ивайло
Димитров - зам.-председател на ОУП и Ерсин Исмаилов - бивш председател

Виктор Лучиянов, председател на ОБС Балчик,
Елена Дочева - директор на Център за работа с
деца Генерал Тошево

Николай Янков, треньор - доайен в спортното
ходене от гр. Добрич и Диян Драшков, председател
на БФЛА - основни двигатели на Балканския
шампионат по спортно ходене   Фото: Г. ЙОВЧЕВ

При отлична организа-
ция, сътворена от БФЛА -
Диян Драшков и президен-
та на СКЛА "Добруджа" -
Николай Янков, главен дви-
гател на всички държавни
първенства по спортно хо-
дене, се състоя спортния
празник по крайбрежната
алея на нашия град. Тук
премериха сили 62 състе-
затели ат 6 балкански дър-
жави: България, Босна и

Херцеговина, Гърция,
Турция, Румъния и Сър-
бия от общо 15 държави,
които са членове на Асо-
циацията на Балканските
атлетически федерации /
АБАФ/. Всичко премина
по план, точно и навреме
под ръководството на
АБАФ - Добромир Кара-

маринов и щедрата финан-
сова помощ на Община
Балчик, БФЛА, АБАФ,
Comporate comersial bank,
Gatorade, хотелите "Мист-
рал" и "Марина сити", ЕТ
"ПАТО". Участниците бя-
ха заредени с настроение и
спортен хъс за високи спор-
тни резултати и достойно
представяне на своите дър-
жави. На старт застанаха в
9.30 часа девойки младша

възраст - 10 състезателки на
5 км. Шампионка е Йетер
Аслан /Турция/. Втора - Га-
бриела Сименчеано. Тре-
та - Айше Текдал /Турция/
. Иванина Петкова и Каме-
лия Начева заеха осмо и де-
вето място с близо 5 мину-
ти след шампионката. В
10.15 часа стартираха с общ

старт на 20 км. Жени и мъ-
же, 21 състезателя. Шампи-
онка при жените е Деспой-
на Запоудоу, втора е Анти-
гони Дриспиоти /Гърция/.
Бронзовата медалистка е от
Добрич - Радосвета Симео-
нова. Българката Станисла-
ва Петрова е пета, но на 21
минути след шампионката.
При мъжете първи е Вла-
димир Саванович /Сър-
бия/, втори е Шахин Одун-
джу /Турция/, трети е Ма-
риус Лулиан /Румъния/. На
шесто и седмо място са Бо-
жидар Василев и Атанас
Атанасов. В 10.25 часа, през
5 мин. тръгна най многоб-
ройната група от 31 състе-
затели на 10 км. - девойки
старша възраст, юноши
младша и старша възраст.
Двама състезатели от Ру-
мъния участваха извън
класирането за сверяване
на личните си резултати, а
трима бяха декласирани за-
ради нарушения: прегъна-
то коляно, подскачане, ли-
пса на непрекъснат контакт
с терена. Шампионка е ру-
мънката Михаела - Вален-
тина Пускасу. Втора е тур-
кинята Дария Каракурт,
трета - гъркинята Христи-
на Пападополоу. Последни
са българките, съответно на
10 и 20 минути след побе-
дителката. При юношите
старша възраст 10 км.
Първи е Георгиос Андри-
анис - Гърция. Втори - Ан-
дрей Гафита - Румъния.
Трети - Сюлейман Байтар

- Турция. Тук с черен ху-
мор мога да съобщя, че
сме на "първо" място, но
отзад - напред с повече от
13 минути след победите-
ля, като Николай Минков
и Мариан Калчев са деве-
ти и десети. Юноши мла-
дша възраст - 10 км. Пър-
ви е Йонут Адриан Пас-
тоака - Румъния. Втори -
Викторас Йонут Догару -
Румъния. Трети - Сюлей-
ман Гюл - Турция. Отново
последни са Златомир Ра-
дев и Георги Цветанов на
13 мин. След победителя. В
крайното отборно класи-
ране на първо място са Ру-
мъния - 42т. Втора - Турция
30 т. Трето Гърция - 29 т.
Четвърта Сърбия 16 т. Пето
- България 10 т. Босна и Хер-
цеговина - 0 т.,защото уча-
ства с 1 състезател - Един
Зек. Сами виждаме, че ре-
зултатите по време и мяс-
то в отборното класиране,
са тревожни за нашите
"пощальони" - така нари-
чаха състезателите по спор-
тно ходене. А на нашите
участници в тази трудна
лекоатлетическа дисцип-
лина пожелавам здраве и
кураж, защото това не са
олимпийски игри, а Бал-
кански шампионат, на кой-
то трябва да си сверим ча-
совниците с останалите
наши съседни държави, за
да бъдем конкурентно
способни и със самочув-
ствие на шампиони.

           Георги ЙОВЧЕВ

Заповед № 267/13.03.2014 г. за поставяне
на търговски обекти по алея "Ехо"

за период 23-26 май 2014 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6 от Наредба за реда и условията

за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик (приета с реш.
328/25.01.2002 г., чл.24, ал.1 и чл. 25 от Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (приета с реш.
266/20.12.2012 г.) по повод празника на града

 ОПРЕДЕЛЯМ :
 1. Площи за поставяне на увеселителни съоръжения и търговия на открито

по алея „Ехо” от 23 до 26 май 2014 г.
2. В срок до 30.04.2014г. да се извърши маркиране и номериране на местата

по алея „Ехо” с размер 2 кв.м /2м х 1м/ от ОбП БКС.
3. Ред за организиране на дейностите:
3.1. Към заявленията да бъдат приложени заверени от управителя на фирма-

та: §  ЕИК § копия на удостоверения за техническа изправност (за увеселителни-
те съоръжения/) § копие на удостоверение за регистрация по Закона за храните
(ако е приложимо) § снимков материал (за увеселителните съоръжения)

3.2. Разпределянето на местата да се извърши от: Веселина Маринова - гл.
специалист "Наеми", Енчо Липовански - управител пазари към БКС и Доб-
ри Добрев - гл. специалист енергетик в указания срок.

3.3. Таксите за ползване на места съгласно Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Балчик са както следва:

§ в размер на 1.00 лв., без ДДС кв.м/ден за ползване на места за поставяне на
стрелбища, люлки и др. увеселителни съоръжения (чл.25)

§ в размер на 3.00 лв. без ДДС кв.м/ден за ползване на места, върху които са
организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки. (чл.24, ал.1)

§ Върху таксите се начислява допълнително данък добавена стойност
(чл.22, ал.5 от Наредбата)

§ За свързване и ползване на ел. енергия се заплаща консумация за 12
часа на ден съобразно декларирани от търговеца мощности. Дължимите
суми се изчисляват от Веселина Маринова и Добри Добрев/Общинска ад-
министрация стая №105/ § таксите се заплащат:

§ до 23/05/2014 г. - в касата на ОбА;
§ от 24/05/2014 г. до 26/05/2014г. -   на управител пазари - Енчо Липовански
§ Документът за плащане, с посочен номер на място служи за разреше-

ние за осъществяване на търговската дейност. Контрол по изпълнение на
заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам.- кмет на Община Балчик.
Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината
да  се сведе до знанието на РУП - Балчик и  РУ "Пожарна безопасност и
спасяване" за сведение  и на  заинтересованите длъжностни лица  за сведе-
ние и изпълнение .

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик




