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До Кмета на гр. Балчик
г-н Н. Ангелов
До Председателя на ОбС
г-н Ст. Павлов
На 3 август 2011 г. в гр.
До в-к „Балчишки телеграф”
Варна
се откри ІІ Межг-жа Маруся Костова

Отворено писмо
от Гражданско сдружение „Белият бряг”, гр. Балчик
Уважаеми господа,
Целта на нашето Сдружение е ясна за всеки, който се интересува от обществения живот на града ни – запазване на красивата му и неповторима природа. „Белият бряг” е създаден и юридически регистриран съучастник в движението за опазване на зелена България. Ние сме готови да подадем ръка на
всяка идея, в интерес на нашия град.
Тъй като живата връзка между гражданите и управленския екип е прекъсната
(така е от години наред), хората търсят начин да споделят тревогата си, болката
си за всичко, кое да се случва и да участват по някакъв начин за стопанисване на
мястото, където живеят. За това те се обърнаха към нашето Сдружение, с молба
да станем едно свързващо звено между тях и местното управление.
Въпреки решението на МС да се върне „Тузлата” на Община Балчик, гражданите са разтревожени, че след време балчишката Тузла и крайбрежието
ще бъдат разпродадени и застроени с бетон. Ще изчезнат зелените кътчета,
лагуните, хълмовете край брега, минералната вода, лечебната кал, които десетилетия са привличали много туристи и летовници от страната и чужбина. А сега
ги няма и се чудим защо. Кому е нужно това? Знаем, но не казваме. Всичко зависи
от Вас, господа управляващи. Не режете клона, върху който седим всички. Природата е колкото добра, толкова и жестока, когато започне да си отмъщава.
Гражданите питат, защо в стария Балчик се разрешава тежко и високо строителство, нали всичко е свлачище. Защо реституцията на земя се извършва в идеални,
а не в реални граници? Земята е придобила вече друга функция през годините.
Трябва ли да съсипваме направеното, за да удовлетворим желанието на всеки?
Така останахме без кино, без летен театър, тъй необходими за града. Появиха се нови „шедьоври”, като дискотека „Ехо”. Разрешава се строителство
върху зелени площи, които са безвъзвратно загубени за нормална екологична
среда за живот. Защо от една, от най-богатите общини, се превръщаме едва ли
не в просяци, че нямаме пари за заплати? Ами раздутия щат във всички
сфери до там води. Къде остана конкурсното начало? Има го само на книга.
Трябва наистина сериозно да се помисли за работата с човешкия ресурс.
За скъпотията да не говорим. Попитайте гостите на Балчик, които се чудят
как издържаме и живеем все още. Някои от Вас, господа, да е предприел нещо.
В нашият град всички институции се превръщат в търговски дружества.
Скоро целият ни град ще е едно голямо търговско дружество. Само че хората, които живеят в него, не са стока за продан. С тях какво мислите да правите? Те нито се купуват, нито се продават. А наближават избори. Всеки от Вас,
господа, ще опре до тях. Ще потърси подкрепа. Заслужавате ли я? Демокрацията не е само свобода за лични сделки и облаги. Тя е преди всичко задължение и отговорност. Обърнете се с лице към обикновените хора, които
искат да Ви кажат нещо, но хем се страхуват, хем не знаят как да го сторят. Не
им обръщайте гръб. Надникнете в европейската харта на гражданина и вижте за
какво става дума. Гражданството е готово за мащабна протестна акция, ако Вие не
дадете ясен, прозрачен отговор в местната преса по направените предложения:
1. Тузлата – на Балчик и балчиклии! Да се превърне в зелен парк за възрастни и деца, тъй като в Балчик липсва такъв. Да остане общинска собственост и да се обслужва от балчиклии. Да се използват всички лечебни дадености в модерен санаториум. Всички постъпления – в балчишката хазна.
2.Да се спре издаването на разрешителни за високо и тежко строителство
в стария Балчик.
3. Стоп на корупцията в Балчик и общината! Действен контрол!
4. Всички паметници на културата на територията на балчишка община,
които могат да носят приходи, да се огледат от специалисти и да се актуализират, за
да стават достояние на наши и чужди туристи. Приходите – в балчишката община.
5. Спрете посегателството върху екзотичните кътчета край морето. Нека
запазим Северното черноморие такова, каквото е – първично, романтично, притегателно , с повече дървета и зеленина. Да не се лишаваме от белите му дробове.
6. Разхлаждането и озеленяването на града изисква периодически засаждане
на млади, бързорастящи видове дървета и храсти на мястото на вече загиналите.
7. Не забравяйте пейките за отмора в началото на „Дамбата” и центъра, тъй
необходими, особено за лятото. И още по-необходими люлки за деца навсякъде.
8. Де се ремонтират улиците – стълбища, където има счупени стъпала до края на есента.
9. В център на града да се отстраняват ежедневно и най-малките
повреди. Това е нашият облик.
10. Да се изгради гражданска комисия за контрол по изпълнение
на повдигнатите от обществеността проблеми.
Очакваме реални, отговорни действия от Вас, господа, държавните служители. Тогава ще разберем на един език ли говорим, в една цел ли гледаме или
не можем да се понасяме.
Ние, суверенът, гражданите, които Ви гласувахте своето доверие си
оставаме по местата. Очакват ни интересни дни и месеци. Надявайте се
за следващата ни стъпка.
Искаме взаимно да си помогнем. Това го правим за нас, за нашите деца и внуци. Това го правим, за да я има България и неповторимата белокаменна гледка – Балчик.

02.08.2011 г. Гражданско сдружение „Белият бряг”-Балчик

дународен фестивал на
творчеството „Роза на
света – панаир на творческите идеи”. Той има за
цел да ни представи творческите постижения на
колективи от България,
Русия, Беларус и Украйна, както и има творчески възпитателни задачи.
Това събитие е интересно, защото в акцента
на програмата е заложена балчишката ботаническа градина, а наименованието е съвместен
проект: „Ботаниката –
култура на растежа или
растеж на културата”.
При отлична организация, създадена от управителя на ботаническата градина г-жа Ина
Манчева, със съорганизатори „ТУР ЕКСПО –
Варна” АД с изпълнителен директор г-жа Петя Момчилова, театър
„Ланжерон”(Украйна),
мероприятието, като
част от фестивала протече по много интересен и широкоспектърен

тема: „Природата на
България – световна съкровищница”. Авторитетно, на перфектен руски език, със леко приглушен и развълнуван
глас, тя започна да обяснява колко е необходимо
да се осъществи хармония между природата и
нашето човешко присъствие. Със своите идеи да
се стремим да я съхраним, защото природата,
както и думите не се са-

но да ги пазим и съвестно да ги обогатяваме.
Неусетно, но ловко
лекторката смени темата като продължи за екологичното възпитание
на тема: „Една планета
– обща отговорност”.
Желанието е да се привлече вниманието на
международната общественост към екологичните проблеми на Земята със
средствата на изкуството.
До администрацията
на Ботаническата градина се изгради творческа работилница „Природни фантазии”. Участващите във фестивала
деца бяха събрали семена, шишарки, клончета,
листа от дърветата и показаха творческите си
умения, богато въобраначин. Първо г-жа Ма- мопроизвеждат. Ние жение, есетически вкус и
рияна Минчева изнесе трябва отговорно да ги детски ентусиазъм при
практическа лекция на поддържаме, старател- изработката на миниа-

турни фигурки.
Фестивалът продължи
с направленията „Живата планета Земя” и „Гласът на таланта”. В изложбата „Камъни и тролове”
варналията Боян Георгиев разкри своите творчески хрумвания. „Троловете” представляват митични скандинавски каменни създания. Направил е
повече от 25 творби.
Направи ми впечатление, че нашите чуждестранни гостенчета бяха
много дисциплинирани, не коментираха нищо на висок глас, не се
надвикваха, бяха като
жужащи пчели сред една слънчогледова нива.
В края на фестивала бе
издигната мечтата – избирането на Варна за
Европейска столица на
културата през 2019 г.
Георги ЙОВЧЕВ
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С Постановление на
Министерски съвет №
130 от 20.05.2011г. е
определена еднократната помощ за ученици, записани в 1-ви
клас на държавно или
общинско училище,
за покриване на част
от разходите в началото на учебната 20112012 година, съобщи
Евдокия Великова, директор Дирекция «Социално подпомагане»

община Балчик. 150
лв. е еднократната финансова помощ, която
ще получат учениците.
Целевата помощ за
ученици се отпуска по
реда на Закона за семейни помощи за деца. Тя е за семейства,
чиито деца са записани в първи клас за
първи път, и чиито
средномесечен доход
на член от семейството за предходните 12

месеца, е по-нисък или
равен на 350 лв. Молбите се подават в дирекции „Социално подпомагане” по постоянен
адрес до края на месец
септември. Към тях се
прилагат удостоверение
за брутните месечни доходи на семейството за
предходните 12 месеца,
предхождащи месеца,
през който е подадена
молба-декларацията;
удостоверение, от уче-

бно заведение, че детето/децата е записано в
първи клас; за справка: удостоверение за
раждане и лични карти
. Молби - декларациите се приемат от понеделник до петък, непрекъснато, в обособената приемна на
първи етаж в Дирекция „ Социално подпомагане” община Балчик, с работно време
от 09.00ч. до 17.00ч
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Дирекция “Социално
подпомагане” Балчик
започва прием на молбите за целева помощ
за отопление за зимния сезон. Срокът за
получаването им е за
времето от ноември
2011 до края на март
2012 година. Със заповед на Министъра на
МТСП е определен ме-

сечният размер на целевата помощ за отоплителен сезон - 57,92 лв.
В молба та- декларация, желаещите да получат помощи трябва да заявят с какво гориво ще се отопляват
- топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или при-

роден газ. Семействата, които използват отопление като
енергия ток и парно,
при подаване на молба -декла ра ц и ята
трябва да представя т и п оследна та
пл ат ена
фа кт ура.Молби - декларациите се приемат от
понеделник до петък

непрекъснато в обособената приемна
на първи етаж в Дирекция „ Социално
подпомагане община Балчик, с работно време от 09.00ч.
до 17.00ч и по населенит е м еста по
предварително утвърден ежемесечен
график.
/Б.Т/

