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АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
• Проведено в периода 11 август – 5 септември 2012 на територията на община Балчик
• Целеви групи – общо 1000 участници:
– Граждани/неправителствени организации - 618;
– Представители на
бизнеса - 242;
– Публична администрация - 140.
• Използвани методи –
анкетно проучване
ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ ОБЩИ
• оценка за икономическото състояние и
тенденциите на развитие на община Балчик;
• степен на информираност по отношение
на местната политика и
изпълнението й;
• проблеми и предпоставки за развитие;
• оценка на предоставяните публични услуги;
• проверка на твърдения (хипотези);
• приоритети за развитие през следващия планов период 2014г. – 2020г.
ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ Специфични
• Администрация –

проблеми при прилагане на политики, необходимост от повишаване
на административния
капацитет;
• Бизнес – фактори за
развитие на бизнеса, инвестиционни намерения, нужди от персонал;
• Граждани и граждански организации –
качество на живот, заетост,
миграционни нагласи;
Хипотези
*Съществен проблем
за общината е наличието на ерозионни и абразивни процеси;
* Неблагоприятно за
развитието на общината е силно изразения сезонен характер на местната икономика;
* Наличие на негативни демографски тенденции;
* Липса на достатъчно добре развити социални услуги, които да
отговарят на нуждите
на местното население;
* Налице са проблеми със състоянието и
стопанисването на общинския сграден фонд;
* Значително по-ниския дял на заетите в
производството в срав-

нение със средните
стойности за страната
също създава трудности при осигуряването
на заетост
* Налице са съществени проблеми във ВиК
сектора.
* Налице са предпоставки за оптимизиране
на веригата на доставки
селско стопанство –
ХВП – туризъм
Голям дял на малцинственото население, което има потребност от
специално внимание
по отношение на ранно
отпадане от училище,
осигуряване на заетост,
предоставяне на здравни и социални услуги и
осигуряване на жилища
Администрация –
изводи
*Икономическо състояние и тенденции на
развитие – положително.
*Висока степен на запознатост с политиката
за развитие на общината и изпълняваните проекти, финансирани със
средства на ЕС.
*Предпоставки за подобряване степента на
изпълнение на ОПР –
опростяване
на

правилата
за
финансиране.
*Липса на междуинституционална координация
*Проблеми – сезонен
характер на заетостта,
необходимост от привличане на инвеститори
Потвърдени хипотези:
*Значително по-ниския дял на заетите в производството в сравнение със средните стойности за страната също
създава трудности при
осигуряването на заетост.
* Налице са предпоставки за оптимизиране
веригата на доставки
селско стопанство –
ХВП – туризъм.
Бизнес – изводи
* Икономическо състояние и тенденции на
развитие-задоволително.
*Запознатост с местната политика – средно,
висока информираност
за проекти, финансирани със средства на ЕС.
* Оценка на публичните услуги – по-ниски
стойности от представителите на администрацията
*Проблеми: осигуряване на работни места,
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На 13 ноември от 14:30 ч. ученици - представители на Общински ученически парламент - Балчик се
включиха в кампания, по случай Световния ден на добротата. Те посетиха децата от помощното училище
в Кранево. ТФ “Ритъм” с ръководител Марина Башева, мажоретният състав при СОУ “Христо Ботев”, с рл Петър Златев и солисти от вокална група “Морски перли” с р-л Мила Маврова изнесоха кратък концерт
за всички домакини. След края на концерта, ученици от ОУП връчиха картички на всички деца и книги за
училищната им библиотека. Картичките и книгите бяха осигурени от: ОДК - Балчик - клубовете “Журналистика” и „Театрално студио“, клуб “Компютър”, клуб “Изобразително и приложно изкуство”, ОУ “Антим I”
- гр. Балчик, ПГ за КОС “Алеко Константинов” и клуб “Палитра“, с. Сенокос.
ОДК-Балчик

21 íîåìâðè â ÎÄÇ ,,Çíàìå íà ìèðà’’
По традиция на 21 Ноември - Денят на християнското семейство,деца и
родители празнуват заедно в ОДЗ,,Знаме на мира’’ .
Празникът е известен като Уведение Богородично,
защото за пръв път родителите на малката Дева
Мария я отвели в храма
Господен. За него старите
хора казват, че се “увежда
зимата”. Този празник е
известен с това семейството да бъде около богато наредената трапеза, за да бъдат заедно през идващата
година и да си помагат във
всички начинания. На трапезата се слагат постни ястия и много плодове, с
други думи - всичко, което са произвели трудолюбивите стопани. Ние , наредихме богата трапе-

за,благодарение на отзивчивостта и съпричастността на родителите към инициативата,,От рецептите
на баба”, част от програмата за участие на детската градина в кампанията
„Участвам и променям“.И
тъй като Денят на християнското семейство е повод
да се замислим и да отворим сърцата си за добротата, средствата събрани
от Благотворителния кулинарен базар, ще бъдат
дарени на Божко-дете със
специални образователни
потрбености от детската
градина. Като на празник
децата бяха подготвили и
специална празнична програма. Малчуганите поздравиха родителите си с
много песнии стихове ,а
отец Георги извърши во-

досвет за здраве на всички присъстващи .
За нас наистина този ден
- денят на християнското
семейство, се превърна в
празник на обичта и възпитанието в добродетел.

Послучай празника целият ни екип пожелава на
всички топло огнище, хубави чувства, много любов
и разбирателство.
Иванка Бързакова
ОДЗ,,Знаме на мира’’

Ôèðìà “Ñèãìà Òóðñ”
ãðàä Âàðíà
организира екскурзия
до Истамбул
на 15 март 2013 г.
Цена: 190 лв.
Включва: транспорт, 2 нощувки, 2
закуски, екскурзовод.
Тръгване от Балчик.
Записване до 15 февруари 2013 г.
на тел.: 0579/ 7 28 62.
Антония Костова

липсата на достатъчно
развит туристически
продукт, сезонен характер на икономиката
* Фактори за развитие на общината: географско положение и
природни дадености,
благоприятен пазар
*Основна пречка пред
развитието на бизнеса:
намалено потребление
*Инвестиционни намерения – статични;
инвестиции – за замяна
на остаряло оборудване и подобряване условията на труд
* Разширяване на бизнеса – посредством реинвестиране на печалбата
Потвърдени хипотези:
* Силно изразен сезонен характер на икономиката
* Необходимост от
подобряване качеството на предлаганите публични услуги
* Значително по-ниският дял на заетите в
производството в сравнение със средните
стойности за страната
също създава трудности при осигуряването
на заетост;
* Налице са предпос-

тавки за оптимизиране веригата на доставки
– селско стопанство –
ХВП – туризъм
* Необходимост от
специфична политика,
свързана с малцинственото население
Граждани и граждански организации – изводи
*Икономическо състояние и тенденции на
развитие – задоволителни
*Около 2/3 от гражданите – не са запознати с
местната политика, над
половината анкетирани
нямат информация за
изпълнявани проекти,
финансирани със средства от ЕС.
* Около 40% от анкетираните или член на тяхното домакинство са
губили работата си през
последните две години
* Основен проблем за
целевата група – осигуряване на работни места
* Средно и над средно
качество на живот
Потвърдени хипотези:
* Липса на добре развити социални услуги
* Предпоставки за оптимизиране на верига-

та на доставки селско
стопанство – ХВП – туризъм
* Проблеми във ВиК
сектора и сградния фонд
* Специфична политика – малцинства
ПРИОРИТЕТНИОБЛАСТИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА
ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.
* повишаване конкурентоспособността на
малките и средни фирми [65.5% - бизнес,
61.1% - администрация,
50.3% - граждани и граждански организации]
* опазване на околната среда [67% - бизнес,
64% - бизнес, 56% - граждани]
* Подобряване на
здравеопазването и социалните услуги [53.4%
-администрация, 52.5% граждани, 43% - бизнес]
* Насърчаване на заетостта и мобилността на
работната сила [50.7% администрация, 45% граждани, 35% - бизнес]
* подкрепа за образованието на всички нива и обучениепрезцелияживот[37%
- бизнес, 31.5% - администрация, 27.7% -граждани]

Çà ïîñòèòå
На 21 ноември православната църква отбелязва празника Въведение Богородично. Според Светото писание на
този ден 3-годишната
Мария, която по-късно
е наречена Дева Мария,
а нашият народ с любов
и обожание назовава
Богородица, била заведена от своите родители в Божия храм на Йерусалим и въведена в
служене на Бога. Ето защо този ден става символ на въвеждането на
младия човек в християнската църква и вяра,
както и на християнското семейство, чийто
първи пример са Дева
Мария и съпругът и –
праведният Йосиф. Хубаво е на този ден родителите да водят децата си на богослужение,
за да научават те от малки за вярата, за библейските събития и това да
е началото за възпитание в християнски дух и
в добродетелите на християнската религия.
Няколко дни преди този хубав празник, на 15

ноември, започнаха Богородични пости, които
продължават до найсветлия християнски
празник – Рождество
Христово. Смисълът на
тези 40 дни на пост и
въздържание е многозначителен и дълбок.
Физическият пост е този, в който ще се лишим
от обилна блажна храна и питиета. Но колко
по-важен за човека е
духовният пост, когато
ни завладеят въздържанието и добрите мисли;
когато със смирение и
почтителност се вгледаме в собствените си постъпки и дела; когато
направим равносметка
на изминалите дни, на
доброто, което сме сторили, на добрината, в
която сме повярвали;
на злото, което сме загърбили, на злината, от
която сме се отърсили.
Да мислим и разсъждаваме за злото и доброто, за съвест и чест, за
онова, което е похвално
и достойно за пример,
както и за срамното, което ни оскърбява, за не-

нужната лъжа и притворството, което огорчава дните ни, за честните и скромни хора,
които не се блазнят от
материален разкош и
съмнително придобитото богатство, за хубавото у човека, което не
се измерва с имоти и огромни банкови сметки.
Да търсим у себе си
милосърдието и способността да прощаваме
човешките недостатъци, благородството и
тактичността в преценките си за хорските деяния, щедростта, с която
да даряваме любов, не
само на своите деца и
близки, да приемаме
различното, другото,
дори и това, което не
разбираме. И това, заедно, с въздържанието от
обилна храна за тялото и
хигиена за душата, ще
бъде духовният пост, който ще ни подготви за настъпващия празник. И не
само за него, а ще ни напомни и научи да бъдем
в хармония със себе си и
най – вече с другите.
Мария АНДРЕЕВА

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 атрактивни цени.
В оптиката се извършват безплатни прегледи от очен
лекар – специалист /офталмолог/. 10% отстъпка за всяка
втора поръчка срещу издаден талон.
Тел. за контакти: 0878 568257
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