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Индикатори:

• Селектиране на ре-
левантни индикатори

• Под понятието „ре-
левантни индикатори”
се разбират такива ин-
дикатори, които осигу-
ряват информацион-
ната основа за форму-
лиране, прилагане и
контрол върху изпълне-
нието на политики в
дадена проблемна те-
матична област. Това е
в съответствие с 15-те
водещи принципа, за-
ложени в Кодекса на Ев-
ропейската статисти-
ческа система (Euro-
pean Statistical System,
ESS), Източник: Eurostat

Пространствено
мислене

Пъври Закон на ГЕО-
ГРАФИЯТА–Валдо Тоб-
лер (1930-)

„Всичко е свързано с
всичко, но близките не-
ща са по-свързани от по-
далечните.“

За да осъзнаете какво
ви казва този закон Вие
трябва:

Да можете да мислите
пространствено и да сте

пространствено грамотни
Да осъзнавате и раз-

бирате връзките между
обектите и явленията в  гео-
графското пространство

Да можете да комуни-
кирате пространствено-
чрез карти например...

За това сме измисли-
ли и технологии, каквито
са Географските Инфор-
мационни Системи (ГИС)

Един пример: Кои са
големите сравнителни
предимства на Варна?

• Излазът на Черно
море чрез Варненският
залив, формиран между
носовете „Св. Георги” и
„Галата”.

• Варненското езеро и
канала Варн-Девня

• Ролята на града като
основен център за раз-
стеж в Северна Бълга-
рия, Севроизточният ра-
йон и областта

• Приородни и антро-
погенни туристически
ресурси, обуславящи ту-
ристическата индустрия

• Предопределността на
развитието в посока юг

Гражданско участие:
изходни позиции

• Съвременно плани-
ране- все повече публи-
чен процес

• Необходимост от
оценка и баланс на нуж-
дите, очакванията и ин-
тересите най-малко на
три основни групи за-
интерсовани страни- мест-
ни и държавни власти,
местен бизнес и местна
общност (гражданите)

• Сложен процес, из-
искващ прилагането на
комплекс от подходи и
методи.

Началото:
• Преди да се проведе

задълбочен и простран-
ствено обусловен ана-
лиз, е необходимо да се
оценят нуждите и очак-
ванията на местната
общност и основните
заинтерсовани страни

• Това ще даде необхо-
димата насоченост на
анализа и впоследствие-
на стратегическата рам-
ка на документа за пла-
ниране и управление на
територията

Как?
• Работни срещи с мест-

ната власт-те познават те-

риторията и  знаят не мал-
ка част от проблемите

• Кръгли маси с клю-
чови заинтерсовани стра-
ни - Съюз на архитекти-
те, Местни бизнес орга-
низации, Екологични НПО

• При възможност- да
се проведе представител-
но анкетно проучване

• Фокус групи с опит-
ни експерти от града/
региона/

Активно
информиране

• Избор на ефективен
канал за комуникация-
обикновенно интернет

• Създаване на интер-
активен портал с въз-
можности за обратна връз-
ка с местната общност-
те трябва да се чувстват
ангажирани - само така
ще “припознаят” стра-
тегическият документ.

• Следва да има въз-
можност за публику-
ване на геопростран-
ствена информация

Методи:
• Методи на качестве-

ния анализ
• Количествени (ста-

тистически) методи

Методи на
качествения анализ
• Тази група методи са

широко използвани при
набирането и анализа на
информация, използ-
вана за извършване на
мониторинг и/или оцен-
ка на публични полити-
ки, програми и проекти.

• Техните предимства
са най-вече свързани с
ниската себестойност
на проучвателния про-
цес, сравнително прос-
тата като структура до-
бивана информация,
която обаче е богата на
детайли и нюанси.

• Качествените методи
обикновено се осъще-
ствяват чрез свободно и
сравнително продължи-
телно взаимодействие с
изследваните лица (рес-
пондентите), което поз-
волява по-задълбочено
разбиране за това защо
се поддържат опреде-
лени виждания и се
опитват да изследват на-
чина, по който се правят
преценки.

• Качествените методи
се отличават със срав-

нително голяма гъвка-
вост и адаптивност към
изследваните процеси.
Те не са предназначени
да предоставят досто-
верни статистически
данни и при тях получа-
ваните данни не се под-
лагат на математико-ста-
тистическа обработка

Основни техники:
• Интервюта с пред-

ставители на участни-
ците в процесите по из-
готвяне на НПР и заин-
терсованите страни;

• Фокус групи;
• Анкетни проучва-

ния без стратификация и
без представителност

Статист. анализ
• Описателна статис-

тика - включва анализ на
честотите (брой пъти, в
които променливите мо-
гат да бъдат идентифи-
цирани) в допълнение
към средните стойности
(средно аритметично) и
междинните стойности;

• Двувариантен, мул-
тивариантен или рег-
ресивен анализ - използ-
ва се за оценка дали са
налице връзка или коре-

лация между две про-
менливи (двувариантен
анализ) и между някол-
ко променливи (мулти-
вариантен или регре-
сивен анализ). По съще-
ство, този вид анализ про-
учва степента, до която
една променлива се об-
яснява с друга или с на-
бор от няколко променливи;

• Факторен анализ -
използва се за въвежда-
нето на групи от едини-
ци (като физически ли-
ца, компании, региони,
сектори) въз основа на
сходства между тях или
между променливи.  Из-
ползва се, за да се оце-
нят и групират източ-
ници на информация, с
цел намаляване на
сложността

• Вариационен ана-
лиз - използва се, за да
се прецени дали разли-
ките между определени
групи са съществени
или не;

• Сравнителен анализ.
Доц.д-р Стелиян

Димитров
stelian@geographica.bg

17.01.2013, Балчик
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Уважаеми читатели,
Всеки човек в живо-

та си има случки, кои-
то  впоследствие се
превръщат в спомени,
а ако са с по-голям об-
ществен резонанс, с
годините се превръ-
щат в легенди. И те –
случките, спомените и
легендите, са създаде-
ни от хора. За такива
именно хора, живели
своя обикновен жи-
вот между нас, искам
да ви разкажа.

Всичко, написано
тук, е по действителни
случаи. Били са част от
живота ни, но след кон-
чината на по-старото
поколение, постепенно
започват да избледня-
ват и се забравят. Това
са житейски съдби, изи-
грали съществена роля
в живота на други хо-
ра, чиято орисия също
не е била за завиждане.

В действителност,
познавах лично по-го-
лямата част от мои-
те герои. Техните раз-
кази за онези времена,

когато все още не съм
бил роден, ни послу-
жиха за сюжети на
моите малки разкази.
Някои от героите си
кръстих с имената на
реални личности, но
всъщност те нямат
никакво участие в
описаните събития.
Когато пишех, тези хо-
ра бяха много далеч от
мен, за да искам поз-
волението им за име-
нуването на героите
си, но пък си останах-
ме толкова близки, че
без тяхното присъст-
вие в живота, прежи-
вените от мен години
едва ли щяха да бъдат
толкова контрастни.

Слушал съм какви ли
не версии. И не дотам
почтени изказвания за
описаните случки с мо-
ите герои. Това ли са
заслужили те? По свой
начин искам „да изви-
кам” пред всички: „…
Слушайте! Ето какви
хора живяха някога
между нас. Хора със
сърца от пламък. В ду-
шите на някои от тях
гори яростният огън
на бунта и негодувани-
ето, а в други – пламъ-
кът на любовта и ми-
лосърдието. Вярвам, че
всеки един от тях мо-
же да намери място в
сърцата ви.”

Енчо ДИМИТРОВ

Писането не може да
бъде самоцел, но в също-
то време е възможност на
всеки автор да сподели с
повече и различни по ха-
рактер хора свои мисли
по един или друг проб-
лем, събитие … Да отпу-
ши душата си, да извика
силно, за да бъде чут. Ув-
лечени в забързаното ни
ежедневие, много често
пропускаме да видим, че
зад сивотата на деня се е
случило нещо, което е в
състояние, ако не да ни
разтърси, поне да ни на-
кара да спрем за миг, да
се огледаме и да усетим,
че живеем – каквото и да
означава това. Точно за
подобно вглеждане в де-
ня и в себе си ни прикан-
ва Енчо Димитров, автор
на малкия сборник с раз-
кази, озаглавен „Гласът
на кръвта”.

Той няма претенции-
те на човек, който откри-
ва пред нас нещо неви-
ждано, нечувано и непо-
знато. По-скоро в някак-
ва степен иска да станем
съпричастни на негови-
те вълнения и терзания
от една дузина човешки
съдби, които всеки ден
срещаме, разминаваме
се с тях или ги отминава-
ме. В случая няма зна-
чение дали събитията се
развиват преди десет, пе-
тдесет или повече годи-
ни. Авторът иска да ни
убеди, че ако имаме очи
и сърце, ще разберем
неговите герои и със си-
гурност ще получим

необходимите уроци от
живота чрез тях. В една
или друга степен ще
можем по-добре да
опознаем хората около
нас, ще се вгледаме в се-
бе си, за да успеем да
хванем живота, истин-
ския живот „за ръка”…

Енчо Димитров разказ-
ва простичко. Не допуска
допълнително усложнява-
не на ситуации, доизгра-
ждане на отделни обра-
зи… По-скоро разказите
му носят оня приятен при-
вкус на документалното
четиво, което ни дава въз-
можност да седнем на ед-
на маса с героите му, да
разговаряме с тях. Дори
можем да вземем нечия
страна, да оценим една или
друга постъпка. В „Гласът
на кръвта” авторът не раз-
дава присъди, не е мора-

лен съдник, но читателят
може да разбере позици-
ята му. И най-главното – с
всеки разказ Енчо Дими-
тров прави опит да ни на-
помни, че животът не за-
почва с нас и от днес.
Според него, съзнанието
за това би трябвало да ни
направи по-добри, пове-
че хора, повече човеци.

Определено първата
книга с разкази на Енчо
Димитров показва, че в
този жанр той може да
работи и има какво да ка-
же чрез своите герои. А
чувствителността и емо-
ционалността, с която ни
ги поднася, говори само
за един добър избор и пе-
ро. На добър път!

Николай МИРЧЕВ,
Председател на Лит.

клуб “Й. Кръчмаров”
- гр. Балчик

Ïóáëè÷åí òúðã ñ òàéíî íàääàâàíå
На основание чл.  68 от

НОРПУРОИ на ОбС - гр. Бал-
чик, приета с реш. № 238/
27.02.2009 г., изменена и до-
пълнена с Решение № 748 по
Протокол № 59 от 17.02.2011
г., Решения № 240, 241, 242,
243  по Протокол № 18/
30.10.2012 г. на ОбС - Балчик
и Заповед № 23/11.01. 2013 г.
на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с
тайно наддаване за отдаване под
наем на имоти - публична об-
щинска собственост :

1. Магазин за продажба и
поправка на очила с площ
8.00 м2, представляващ обо-
собена част от сграда на “МЦ-
І” ЕООД в гр. Балчик - пуб-
лична общинска собственост,
акт уван а с  АОС 2 17/
22.02.1999 г., с начална го-
дишна наемна цена в размер

на 234.24 лева /двеста триде-
сет и четири лева и двадесет
и четири стотинки/, без ДДС.

2. Помещение /стоматоло-
гичен кабинет / с  площ от
19.35 м2, стерилизационна,
склад и чакалня,  всичко с
площ от 31.45 м2, находя-
щи се в сградата на бивше
училище в с. Кранево - пу-
блична общинска собстве-
ност, актувана с АОС 353/
20.01.2000 г., с начална го-
диш на н аемн а це на от  1
219.00 лева /хиляда двеста и
деветнадесет лева/, без ДДС.

3. Помещение /медицински
кабинет/ с площ от 9.00 м2, 1/3
от манипулационна и 1/3 чакал-
ня, всичко с площ от 14.50 м2,
находящи се в Здравна служба,
с. Дропла - публична общинска
собственост, актувана с АОС
361/03.02.2000 г., с начална го-

дишна наемна цена от 562.02 ле-
ва /петстотин шестдесет и два
лева и две стотинки/, без ДДС.

4. Помещение /стоматоло-
гичен кабинет/ с площ от
9.00 м2, 1/3 от манипулаци-
онна и 1/3 чакалня, всичко с
площ от 14.50 м2, находя-
щи се в Здравна служба, с.
Дропла - публична общинс-
ка собственост, актувана с
АОС 361/03.02.2000 г., с на-
чална годишна наемна цена
от 562.02 лева /петстотин
шестдесет и два лева и две
стотинки/, без ДДС.

Срок на договора - 5 год. /
пет години/.

До участие в търга се
допускат :

по т. 1  кандидати, които са реги-
стрирани по смисъла на Търговс-
кия закон и извършват дейност,
предмет на търга.

по т. 2 и 4 кандидати, които
са регистрирани по смисъла на
Търговския закон и извършват
дейност, предмет на търга, а
именно първична извънболнич-
на медицинска помощ по ден-
тална медицина.

по т. 3 кандидати, които са
регистрирани по смисъла на
Търговския закон и извършват
дейност, предмет на търга, а
именно първична извънболнич-
на медицинска помощ.

Търгът ще се проведе на
04.02.2013 г. от 10.00 часа в
залата на I - ви етаж в сградата
на Общинска администрация -
Балчик, пл. “21 - септември”
№ 6.

Закупуване на тръжна доку-
ментация в размер на 12,00 лв.
с вкл. ДДС, всеки работен ден
от 17.01.2013 г. до 31.01.2013
г. на касата на ОбА - Балчик.




