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В РЕГИОНА
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Корупцията в местната
власт - изкривява пазарни
и демократични принципи,
разрушава доверието и
деформира обществото
.Градовете засегнати от корупция са обречени на бедност и обезлюдяване . Фактът ,че корупцията облагодетелства хора във власта ,я прави в труден за
справяне проблем . Корупцията винаги започва на
политическо ниво , след
това се прехвърля върху
самата администрация , а
накрая обхваща и цялото
общество . Когато обхване
обществото симптомите са
: купуване на гласове ; партиини и роднински назначения в администрацията
,зависимости на определени групи от обществото (
малцинства ,социално слаби и др.) от власта .Корумпирани граждани избират
корумпирани политици
.След себе си корупцията
отваря широка врата за
навлизане на мръсни пари
и организирана престъпност , която овладява вла-

ста и назначава политици
. Организраната престъпност превзема икономическата и политическата
власт . Правото на гражданите да избират се превръща във формалност .
За да не стигнем до дъното - трябва да вземем
мерки преди да е станало
прекалено късно . За това
ще очертая на първо място основните сектори от
местната власт ,където
има предпоставки да се
генерира корупция :
I.Общински съвет –
вземане на решения ,изработване на правилници
и наредби
II.Обществени поръчки
III.Управление на общинска собственост ,
фирми с изцяло общинско участие или смесени
фирми
I .Примери от решения
на общинския съвет , които пораждат съмнения за
корупция
-Историята около Спа
център Кранево и цената
за дяловете на дружеството изчислени към цената за квадратен метър застроена площ .
- Намаление на таксите
за строителство на ветрогенератори само за една
фирма и съответно защо
за гражданите и бизнеса
не се намалят данъци и такси
-Скандалите около финансирането на футболния клуб .
Могат да се дадат при-

мери и от предходни управления
Знаят ли гражданите как
са гласували избраните от
тях съветници ?
Общинския съвет е колективен орган и неговите
членове не носят наказателна отговорност за своите
решения .Зад всички решения стоят един и същи тип
хора ( стари и нови лица )
от различни политически
партии , които сега няма да
се афишират как са гласували тогава и за пореден път
ще се борят за доверието
на гражданите .Безотговорноста при вземането на решения в общинския съвет и
криенето на отделни съветници зад едно общо решение „Колективна отговорност - обща безотговорност
” , създават предпоставки
и условия за корупция .
II . Обществени поръчки
Знаят ли гражданите кое
колко струва и има ли условия по бърз и лесен начин да проверят ?
Пример : Колко струва
ремонта на една улица ( запълване на дупки и асфалтиране , поставяне на бордюри , плочи , цената на
труда и т.н. ) ?
III. Управление на общинска собственост , фирми с изцяло или частично
общинско участие .
Знаят ли гражданите каква собственост има община Балчик и как тя се управлява Знаят ли гражданите
какви доходи получава об-
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40 великолепни пейзажа,
малък формат, украсиха Художествената галерия в началото на септември. Те са
дело на един талантлив творец – художник, режисьор
и оператор, с когото можеш
да разговаряш часове, разглеждайки изложените картини. Това е Неделчо Нанев,
чието име често се среща и
в надписите на много български игрални филма/”Любимец 13”, „Бъди щастлива, Ани”, „Крадецът на праскови”, „Иван Шишман”и
др./ като художник и на повече от 50 документални
филма като режисьор и оператор. Увлечението по киното не е попречило на другата страст на този човек –
рисуването. Между подготовката на филмите, в почивките, той грабва малките платна и четките – така
се раждат миниатюрните
пейзажи. И тъй като голяма

част от филмите са снимани тук, в Балчик /”Българският Холивуд”/, то е обяснимо защо в повечето платна откриваме живописните баири на Балчик, плажа,
морето, малките улички,
кътчета от Двореца.
Авторът, увлекателен
събеседник, споделя, че в
картините си влага свои
мисли и чувства, които го
вълнуват и би искал да усетят и зрителите. Затова определя пейзажите си като
послания, изразени не с думи, а с четката, с изкуството на боите. Художникът,
дългогодишен преподавател в Художествената академия по цветознание, не
престава да се вълнува от
темата за цветовете и техните съчетания, за богатството на палитрата от цветове и овладяването им, което е условие за една сложна живопис. Вълнения, ко-

ито зрителят непременно ще
открие в малките пейзажи на
Неделчо Нанев, ще се възхити на нюансите и богатия колорит в творбите му, пресъздали с много обич неповторимата красота на Балчик,
Созопол, Каварна, на трогателната хубост на циганската махала, рибарските лодки, на даляните, на подсказаното човешко присъствие с
малките фигури. Не може да
не се трогне зрителят от тези колоритни откровения, издаващи тънката чувствителност та един творец с впечатляващо майсторство, със
страст към изкуството, с неизменна любов към рисуването. Пейзажите, създавани
в продължение на много години /от 1959, 1961, 1970,
2001, 2009/ носят белезите
на един утвърден стил, а дори и рамкирането им подсказва, че са дело на отговорен художник, който уважава почитателите на това изкусително изкуство. Нещо
повече. Художникът е човек
с будна съвест и вярва в гражданското общество, което
пази и създава културата, задоволявайки духовните си
потребности.
Балчишките почитатели
ще очакват с интерес следващата изява на Н.Нанев – изложба „Спомен за Сахара”,
акварели от времето, прекарано в Алжир като преподавател по живопис.
Мария АНДРЕЕВА

щина Балчик за всеки свой
имот ( земеделска земя ,
сграда и т.н. ) ? Кога ,какво , на каква цена е продала или заменила община
Балчик ? Знаят ли гражданите как се управляват
фирмите общинска собственост или фирмите със
смесено участие ? Първи
пакет от мерки на ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ за провеждане на
реформа за борба с корупцията в управлението на
община Балчик :
Няма проблем ,които
да е бил решен преди да е
бил осъзнат . За да се
справим с проблема корупция трябва да осветим онези сектори от
управлението ,където
има предпоставки за зараждането й. I .Да се въведе отчетност и прозрачност в работата на
общинския съвет : Видео запис от сесиите
на общинския съвет и
заседания на комисиите му . Публичен архив
със съответните видео
записи. -Преди провеждане на сесия на общинския съвет заедно с публикуване на дневният
ред , на сайта на община Балчик да се качва допълнителна информация за всяка от точките , които ще бъдат гласувани . II. На база на
проведените обществени поръчки да се публикува информация : кои
фирми са участвали и

какви оферти са предложили, съответно след
подписване на договор да
се публикуват и допълнителните анекси ( честа практика през допълнителни анекси да се
завишава цената ). III.
Публичен регистър с общинската собственост
– какво притежава община Балчик , как се
стопанисва , какво продава и какво придобива
включително освен за
периода на настоящето
управление да се отрази
и движението на общинската собственост
от минали периоди
.Всичко придружено със
съответната документация . Дружества с
пълна или частична общинска собственост да
публикуват : финансови отчети , решения на
управителни съвети ,
кой конкретно представлява община Балчик
, какво възнаграждение
получава за това , какви
решения взема и как защитава интересите на
община Балчик .
IV. Представителни
разходи : отчетност придружена със съответните
документи и всичко публикувано на сайта на община Балчик . V. В края
на всеки месец публикуване на отчет за движението на финансовите средства с подробно обяснение по съответните пера .
VI. Списък от ремонтни-

те дейности на територията на община Балчик придружени от подробно описание на изпълнители , срокове , дейности , цени и пълният комплект документи .
Когато бъде обещан ремонт
на улица гражданите да могат да проверят кога ще започне и кога ще завърши
,какви ще са неустойките
за забавяне в сроковете
,какви ще са гаранциите за
качество , колко ще струва
и всички необходими подробности .
VII. Отчетност пример :
колко боклук се генерира
на територията на община
Балчик - в кои райони и в
какъв обем, колко струва
сметоизвозването на 1 тон
, какви са приходите от събраната такса смет за съответният район .Същото да
важи за всички публични
услуги : в какъв обем , за
колко време , при какви
разходи се извършват . Когато се води отчетност за
всичко ще можем да преследваме намаляване на
време , цена и повишаване
на качеството на съответната услуга . VIII. При командировки в чужбина да
се публикуват цели и задачи на посещанието ,списъкът на участниците в делегацията, програма за целият период , отчет за постигнатите резултати и
разходите придружени с
необходимите документи
.Останалото е екскурзия
платена с парите на данъкоплатците . IX Прекратя-

ване на практиката да се режат ленти по време на избори .Концерти , фестивали и други мероприятия
платени със средства на данъкоплатците да се използват по време на избори за
предизборна агитация .
Прозрачноста и отчетноста са мощни инструменти
за контрол в ръцете на
гражданското общество ,
медиите и опозицията . Дори контролните органи да
си затварят очите , да бъдат корумпирани , сплашвани - при наличие на прозрачност и отчетност истината винаги ще излиза на
светло. Рисковете от партиини договорки и взаимни
жестове ще бъдат избегнати .Власт ,която даде на
гражданите инструмент за
контрол винаги печели доверие , дава ясен сигнал ,че
ще управлява почтенно .
Защо политиците нови и
стари ,които днес се борят
за доверие не дадоха в ръцете на гражданите инструментите за контрол на
власта ? Страхуват ли се от
истината ? Кои от тях гласуваха отговорно ? По гласуването ще ги познаете .
Призовавам почтенните и
отговорни граждани да
се присъединят към нас ,
останалите знаем кои кандидати ще подкрепят .
Петър ПЕТРОВ –
кандидат за кмет на
община Балчик и водач на
листа на ДЕМОКРАТИ
ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
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1 октомври – Денят на
възрастните хора и тази
година бе отпразнуван
по хубава традиция в
местността „Текето”
с.Оброчище, до манастира „Св.Атанасий”.
Домакини на празника бяха певците от „Текелски напеви”, облечени в пъстрите си носии
и с накити, греещи като
слънца.
Гостите бяха посрещнати пред красиво украсена арка с музика, хляб
и сол. Празникът откри
председателят на Общинския съвет на пенсионерите в Балчик –
Ангел Събев. Официал-

ни гости бяха кметът на
Община Балчик – Николай Ангелов, Сияна
Фудулова /ОбС на БСП
Балчик/, Данаил Караджов /кмет на с.Оброчище/ и др.
С приветствени топли думи към пенсионерите се обърна кметът
Н.Ангелов. За активна
обществена дейност, по
случай 20 години от създаването на Съюза на
пенсионерите – 2004,
бяха наградени с парични награди и грамоти
активисти от различните клубове на пенсионерите. След тази тържествена част, празни-

кът продължи с богата
литературно-музикална програма, в която
взеха участие много състави – „Текелски напеви” /Оброчище/, „Бели
чайки” /Клуб №1 Балчик/, със стихотворението си „Самота”Султана Кулева, поетеса от
с.Соколово, поздрави
всички, а истинска изненада бе музикалният
поздрав на Пламена Бориславова от Балчик,
която благодари на всички баби за грижите и
съветите им.
Краят на вълнуващите изпълнения дойде с
триминутната гимнас-

тическа композиция „Големият кораб минава”,
изпълнен от балчишките
гимнастички – ветеранки от клуб „Здравец”, на
възраст от 55-до 85 г., които спортуват „на въздух
и морска вода, напук на
възрастта”.
Въодушевлението на
зрителите изразиха и
официалните гости с
обещанието за спортна
зала за тренировки.
Празникът продължи
с хубава музика, танци,
веселие, които огласиха
красивата местност в
щедрия октомврийски
ден.
Димка МАЛЕВА
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За първи път Националната
асоциация по спа и уелнес туризъм домакинства на Балканска спа конференция. Най-значимото събитие в спа и уелнес
индустрията и медицинския туризъм на полуострова се проведе в петзвездния хотел в Албена „Фламинго Гранд”. Проявата е тридневна и започна на
21 септември. Основната цел
на организационния и инициативен комитет е да повиши бъдещото сътрудничество в тази
област между балканските държави. Всеки участник се запозна с най-новите тенденции, както и сподели най-добрите практики и опит. Общата ни цел е
да се сближим на регионален
принцип, за да станем по-конкурентноспособни. Балкански-

ят полуостров притежава огромни природни ресурси и условия за развитие на тази индустрията и на този форум бе
дискутирана тяхната специфика. Събитието предостави отлични възможности за осъществяване на контакти и изграждане на бизнес-партньорства
между Балканските страни в
сферата на спа и уелнес индустрията.
Участниците в събитието се
включиха в различни дискусии
и семинари с цел получаване
на най-нова и полезна информация за насоките и новостите
в развитието на индустрията на
Балканите и Европа, като основното послание е налагането
на идеята за здравословен начин на живот. Balkan Spa Sum-

mit 2011 представлява изцяло
нова концепция с цел да се превърне в годишна среща – форум
на представителите на индустриите спа, уелнес и медицинския
туризъм. Събитието ще се организира всяка година от различни балкански страни, като дава
възможност на участниците да
изграждат работещи партньорства и споделят най-добрите практики и опит, и им предоставя
информация за водещите тенденции в бизнеса. Участници и гости на мероприятието са: производители и търговци на спа и
уелнес оборудване и козметика,
спа мениджъри, консултанти, терапевти и оператори, представители на Спа-хотели, ваканционни селища, спа-студия, спа дизайнери и архитекти, фитнес про-

фесионалисти, институции за здраве и уелнес, лекари и медицинските специалисти, туроператори,
както и представители на пресата
и медиите.
Съпътстващата 3-дневна конферентна проява е организирана
с цел да стане авангард в популяризирането и разпространението
на последните постижения на Балканската спа и уелнес индустрия
като обогати участниците в нея с
теоретични и практически познания в областта на Спа индустрията. Визията и мисията на конференцията е да даде платформа, на
която водещите експерти и професионалисти в областта да получат ново средство-носител на
идеи за изграждане на работещи
партньорски мрежи.
Руслан ЙОРДАНОВ

