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По инициатива на
председателя на Запас-
ното войнство в Балчик
– подп.о.р. Ст.Янчев в
малката зала на ч-ще
„П.Хилендарски” Бал-
чик на 10 октомври 2011
г. се проведе предизбор-
на среща с настоящия
кмет на нашата община
–Николай Ангелов. Тук
бяха и общинските съ-
ветници Е.Диков и
Ат.Жечев, които в послед-
ствие заявиха, че стоят зад
кандидатурата на Н.Анге-
лов да продължи мандата
си.Тук беше и председате-
лят на военноинвалидите
Стойка Георгиева.

Точно в определения
час и проведената реко-
гнисцеровка  Ст.Янчев
ни запозна с „обстанов-
ката”, а Николай Анге-
лов, без да използва из-
лишни думи насочи
вниманието ни към до-
кументален филм, в
който с конкретни фак-
ти е разказано как него-
вият екип е работил през
изтеклите 4 години, въ-
преки глобалната ико-
номическа криза.

Във филма видяхме
отвън и отвътре обнове-
ната детска градина
„Братя Мормареви” и
още 3 детски градини,
основния ремонт на ОУ
„Антим $”, научихме, че
вече е определен изпъл-
нител за смяна на дог-
рами и саниране на вси-
чки училища и детски
градини. Общината има
вече няколко нови детс-
ки и спортни площадки.
Въведено е столово хра-
нене във всички учили-
ща и финансиране на
всички извънкласни
форми. Когато станал
кмет на 7 ноември 2007
г. е наследил 2.6 млн. лв.
и се учудил защо тези
средства не са усвоени,

не са вложени поне в
инфраструктурата на
нашия град.  Кметът по-
дчерта, че нашата Общи-
на не е банка и всичко
трябва да се инвестира,
за да се изпълнят всич-
ки изисквания във вси-
чки области на общест-
вения живот.

Запознахме се нагле-
дно със състоянието на
ромските махали, реп-
ликите на техните жите-
ли, че са доволни от
свършеното и всичко това
трябва да се движи с пос-
тоянна скорост, но напред.

Като важно допълне-
ние кметът съобщи, че
многопрофилната бол-
ница е в списъка на де-
ветте  общински бол-
нични заведения, които ще
бъдат модернизирани с ев-
ропейски пари, а за Балчик
са утвърдени 3 380 000 лв.

Н.Ангелов подчерта,
че са дадени 16 проекта,
толкова са и одобрени от
по-висши инстанции.

Имаме още 18 млн.
лв., които трябва да бъ-
дат използвани по пред-
назначение. Хроноло-
гията продължи за успе-
хите в областта на раз-
личните видове спорт –
лека атлетика, ветрохо-
ден и водомоторен
спорт, кикбокс, новите
секции по волейбол и
баскетбол…

Колкото до футбола
искам да кажа от свое
име, че са нужни игра-
чи – рожби на „Черно-
морец”, а не легионери
и гурбетчии, с треньо-
ри от същата черта.

Хубави бяха фестива-
лите – детските, музи-
калният „Балчик класик
дейс”, филмовият „Ин
палас”, театралният
„Виа понтика”. Добре,
че ги запазихме.

Откри се новата пре-

чиствателна станция,
голфигрищата са също
факт, военното летище
ще стане и гражданско,
като генералният ре-
монт предстои в най-
скоро време.

Беше ни съобщено, че
Общината не дължи су-
ми на доставчици и е с
висок кредитен рейтинг.
Н.Ангелов напомни, че
Балчик е имал над 400
000 акции в „Албена”
АД и че една четвърт от
тях са продадени на без-
ценица и сега струват
над 6 млн. Обясни ни на-
кратко и за калната оди-
сея с турската фирма
„Илджи хидротек” по
програма „ИСПА”, раз-
каза ни подробно за за-
дължителния акт 15, от-
насящ се за гаранцион-
ното обслужване.

Похвално е, че пенси-
онерите са осигурени с
карти за градския тран-
спорт, че фирмата „Пъ-
тни превози” гр.Доб-
рич с президент В.Васи-
лев е осигурила редов-
но движение на опреде-
лен интервал./ Колкото до
спазването на разписани-
ето, по него можем да си
сверим часовниците./.

Настоящият кмет ни
разясни какво предстои
пред нашата Община на
база сравнение какво е
направено от предните
управления.

Бяха зададени вълну-
ващи въпроси от офице-
рите от о.р. Ив.Апосто-
лов, Ив.Калчев, Ст.Ян-
чев, В.Йорданов, В.По-
пов и др. Кметът проя-
ви гъвкавост при отго-
ворите, направи обеща-
ния, за изпълнението на
които ще видим „На
есен”, т.е. след четири
години, когато изкара и
този мандат.

Георги ЙОВЧЕВ

На 15 октомври в
голямата зала на ч-ще
„П.Хилендарски” се
проведе среща – ин-
тервю на кмета Н.Ан-
гелов и неговия PR с
известната телевизи-
онна журналистка На-
талия Симеонова, во-
деща най-популярното
предаване на бТV –
„Море от любов”. Цел-
та на срещата бе да се
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проведе непринуден
разговор с присъства-
щите граждани, които
да зададат въпроси, да
направят препоръки и
дадат съвети на кмета
при неговото бъдещо уп-
равление на Общината.

Срещата започна с
прожекцията на бъл-
гарския филм
„Love.net”за невероятна-
та Интернет инвазия, за

компютърното въздейс-
твие върху хората и най-
вече върху младежите.

Филмът на Илиян
Джевелеков оказа
своето въздействие.
Много от зрителите не
можаха  да понесат
грубото последствие
от компютърното вли-
яние, показано на ек-
рана, другите оптими-
стично дочакаха края,

съпричастни на герои-
те, които не могат да се
освободят от онлайн
атмосферата или я пре-
одоляват с усилие.

Н.Симеонова насочи
вниманието към фил-
ма като към съвремен-
на романтична коме-
дия за модерното об-
щуване.

Хората в залата поч-
ти не говориха за фил-

ма. Тях ги интересува-
ше повече защо толко-
ва дълго градът бе раз-
копан и кален, как се
е стигнало до разреша-
ването на този проб-
лем. Кога ще бъде ас-
фалтиран пътят до Дъ-
брава. С намесата на
Н.Симеонова гражда-
ните изразиха своето
задоволство от богата-
та културна програма

на Общината, от мно-
гото фестивали и пос-
тановки. PR Соня
Момчилова умело на-
сочи разговора към
бъдещото управление
на Общината, където
неизменно би се вме-
стил успешно сегаш-
ният кмет Николай Ан-
гелов. Още около де-
сетина изказвания по-
твърдиха тази теза.

От подобни срещи
само биха спечелили,
не само балчиклии, но
и управляващите. По-
следната препоръка бе
след изборите Николай
Ангелов да се срещне
отново с избирателите
си, които най-вярно ще
го насочат към реша-
ване на текущите про-
блеми.

Маруся КОСТОВА




