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ÎÒÂÎÐÅÍÎ ÏÈÑÌÎ îò Âíîñèòåëèòå íà ïðåäëîæåíèåòî çà
ïðîìåíè â Áþäæåò 2011 ãîäèíà íà îáùèíà Áàë÷èê
ци, като най-значимо в него 14.10.2010 година на ОбС –
е спиране финансирането на Балчик, което гласи:
“След изчерпване на заПФК “Черноморец” с
1 000 000 лева и спиране ложените 1 млн. лв. в бюфинансирането на две кул- джет 2010 година спира сутурни мероприятия: Меж- бсидирането на ПФК “Чердународен
фестивал номорец” град Балчик до
“Balchik Classic Days” със приемането на бюджет 2011
70 000 лева и Междунаро- година на община Балчик”.
Това решение се взе след
ден филмов фестивал на късометражното кино със су- като беше установено, че
мата от 90 000 лева. Нама- всички средства от
лените средства от разход- 1 000 000 лева за предходната част на бюджета, в раз- ната 2010 година, противмер на 1 276 000 лева се на- но на всяка логика са изсочват основно към субси- харчени до края на месец
диране на Многопрофилна август 2010 година.
Въпросите, които възБолница за Активно Лечение – Балчик – 300 000 лева никват: с какви пари оти резерв, в размер на борът се е финансирал от
520 000 лева, за изгражда- месец септември 2010 гоне на спортна площадка и съ- дина до месец февруари
блекални в ж.к. “Балик”, на 2011 година включителобща стойност 260 000 ле- но и зимната му подготова. След поименното гласу- вка в турския курорт
ване на ОбС последва невъз- Анталия, колко от тези па- 60 000 лева;
3.6. За инфраструктура, държана и гневна реакция ри са заделени за Детскоосновен ремонт на ул. “Бя- на кмета, което считаме за Юношеската школа, какнедопустимо поведение по ви са били заплатите на
ло море”, село Кранево
време на заседание на ОбС. треньори, футболисти и
- 100 000 лева;
3.7. За възстановяване и В последвалите пресконфе- останалия обслужващ
чакълиране на
ул. “Витоша”, село Кранево - 30 000 лева;
3.8. Увеличаване субсидията на МБАЛ град Балчик с 300 000 лева, общо
1 000 000 лева;
3.9. Да се увеличи сумата на
V-ти Международен фестивал
на религиозната музика “Свети Атанас” с - 3 500 лева, общо
6 000 лв
3.10. За организиране на
Фолклорен
фестивал
“Море от ритми” 15 000 лева;
3.11. Подпомагане на
Обредни домове - 15 000
Момент от сесията на 17.02.2011. Фото:
лева: - За църквата “Св. Перенции и интервюта общин- персонал на отбора, остатка” град Балчик 10 000 лева - За Джамията ските съветници бяха обви- ват без отговор. По неград Балчик - 5 000 лева нявани в невежество, безха- потвърдена информация
4.Остатъкът от 520 500 ле- берие, затриващи спорта и дълговете на ПФК “Черва да се образува резерв, кой- културата в общината, като номорец” в момента възто ще се изразходва с Реше- основният проблем за фи- лизат между 250 000 и
ние на ОбС. Направеното нансиране на ПФК “Черно- 400 000 лева. Не случайпредложение се прие изця- морец” умишлено беше но в последното си интерло с необходимото мнозин- омаловажен. Не беше спо- вю, публикувано във вество от общински съветни- менато за Решение 674/ стник “Труд” на 18 фев-

Уважаеми граждани на от 90 000 лева, на 70 000 лв съблекални за клуб по лека
атлетика в Авиоград,
2.2. Международен фестиобщина Балчик,
Във връзка с приемане на вал “Balchik Classic Days” су- град Балчик

бюджет 2011 година на община Балчик, след заседанието на общинския съвет,
проведено на 17 февруари
2011 година се предизвика
широк медиен интерес и
многобройни изявления на
кмета на общината. Смятаме, за свое задължение, да
информирам подробно и
прозрачно гражданите на
община Балчик.
Група от шест общински съветника - Стефан Павлов, Атанас Жечев, Валентин Атанасов, Красимира Любенова, Веселин
Николов и Бедри Кемалов,
внесе на заседанието предложение за отпадане и намаляване на някои разходи по бюджета, без да засяга цялостната рамка и баланса му, както е видно от
долната публикация:
1. В Спортния календар,
средствата от 1 000 000 лева, предвидени за финансиране на ПФК “Черноморец”, да отпаднат.
2. В Календарния план
на Културните прояви –
2011 година, предлагаме:
2.1 За Празници с местно и регионално значение

мата от 70 000 лева да отпадне;
2.3. Международен филмов фестивал на късометражното кино сумата от
90 000 лева да отпадне;
2.4. Подпомагане на културни проекти с регионално и национално значение
от 10 000 лева, да стане
4 000 лева;
2.5. Медийна реклама на
културната програма, сумата от 15 000 лева, да остане
5 000 лв
2.6. Международно културно сътрудничество и
побратимяване
сумата
от 30 000 лева да отпадне;
2.7. Други разходи по
културата, сумата от
50 000 лева, да отпадне.
3. Средствата да бъдат
разпределени, както следва:
3.1. За Общински радиоклуб - 20 000 лв.
3.2. За Морски клуб, за
закупуване на колесар
- 7 000 лв;
3.3. За учредяване на баскетболен клуб - 5 000 лв
3.4. За изграждане спортна площадка в ж.к. “Балик”
град Балчик
- 200 000 лева;
3. .5. Изграждане на

Да направим ретроспекция на случилото се.
Играехме в Североизточната „ В” футболна група. Добре, лошо, хубаво,
ама си бяхме сериозен
отбор, с облик и стил. В
края на сезон 2007/2008
бяхме поканени да участваме в източната „ Б”
професионална футболна група. Радост, емоции, еуфория. Цялата
футболна общественост
остана удовлетворена от
решението на Кмета на
община Балчик за участието на отбора на „Черноморец” Балчик в професионалната „ Б” футболна група. Удовлетворени и с разумни въпроси. Къде ще играем? Футболният стадион в Балчик е в невъзможно състояние за участие в професионалния футбол.
Решението – КК „ Албена”. Ето я първата заблуда!? Стадионът в КК „ Албена” не е наш, стадион,

на който всички футболисти и привърженици
са на чужд терен. Обещанието на кмета на Община Балчик бе: „ Следващия сезон ще играем
в Балчик!” Лъжа! Пълна
лъжа! Да, ама, коя година и кой сезон?
Тръгнахме от нищото,
за да съградим отбор.
Голяма радост! За треньор на отбора бе поканен Иван Кючуков, едно
от сериозните имена в
нашия и чуждестранен
футбол, възпитаник на
Кьолнската школа по футбол в Германия. Преминал като треньор през
елитните ни футболни
отбори „Левски” София,
„Черноморец” Бургас,
„Марек” Дупница и други. Не трябва да пренебрегваме и факта, че е бил
треньор три години на
елитен отбор и в Турция.
За пръв негов помощник
бе поканен Илиян Кирияков, един от златното

ÔÓÒÁÎËÍÀÒÀ ÎÄÈÑÅß
поколение на българския футбол, спечелило
бронзови медали на световното първенство по
футбол в „ САЩ - 1994”,
а за технически директор
Георги Трендафилов –
бивш известен футболист и бивш председател
на Областния съвет по
футбол в област В. Търново.
За един месец изградиха млад и перспективен
отбор, чиято средна възраст бе 20 – 21 години.
Сътвориха чудо! Бяхме
свидетели на истински
професионализъм, честност. Работиха с голямо
желание и с педантична
пестеливост на финансовите средства, за да успеят в това трудно начинание. С малък бюджет
и ниски заплати от 600 до
800 лева. Общата сума за
издръжка бе около

700 000 лева. Да, ама не!
Както всичко започнато
с добри намерения от г
– н Кмета, отново... провал – започна провала на
Балчишкия футбол с еднозначното му решение
да освободи г – н И. Кючуков и смяната му със
световно неизвестна Легенда на Българския футбол, пристигнала в Балчик по „мистрален”
път?! Да, не се бъркам,
не магистрален?! Преди
идването си в Балчик Легендата обиди балчишката футболна общественост и град Балчик, заявявайки, че сме град без
футболни традиции.
Започна се! То не бяха
разходи, то не бе чудо!
Бюджетът за издръжката
на футболния клуб започна да расте прогресивно нагоре. През 2009 година се изразходваха над

1000 000 лева, както и
през изминалата 2010 година. Увеличиха се заплатите на футболистите
неимоверно много. Започнаха нескончаеми
разходи за лагери в Турция и България, режими
преди деня на футболните срещи, без необходимост, като безпредметно,
необосновано и излишно се изразходваха финансовите средства на
клуба: с отбора на „ Равда” - с. Равда, при условие, че ние сме домакини, отборът бе на режим
в скъпо струващия хотел
„ Орхидея” в КК „ Албена”; при домакинство на
отбора на „ Лудогорец”
Разград отново на режим; при гостуване на
ФК „ Добруджа” гр. Добрич, отстоящ на 30 км
от град Балчик и отново
един ден предварително

руари 2011 година, новоназначения треньор Георги Мирчев дипломатично
намеква, че “до сега във
футболния клуб от Белия
град са се харчили ненужно много средства”.
ОбС няма никакво възражение срещу развитието на футбола в Балчик, а
има несъгласие с финансирането на Професионален
Футболен Клуб, в който и
до днес не участва нито
един местен футболист.
Становището на мнозинството от общински съветници е за регистрация на
ново дружество, което да
бъде финансирано разумно и с приоритет - Детско Юношеските школи на този масов и обичан спорт.
Подобна е ситуацията и
с културната програма.
ОбС не е против самодейността, традиционните културни събития, които ще
бъдат и занапред финансирани с необходимите средства. ОбС е против 100%

финансиране на културните прояви, които поглъщат
огромни средства, непосилни за общината в този момент. Всички знакови и
стойностни културни събития, част от визитката на
Балчик, ще бъдат осигурени с необходимите средства, което е видно от Кален-

дарния план на културните прояви за 2011 година.
Считам, че заделянето на
520 000 лева в резерва на
общината за неотложни текущи нужди, както и финансиране с 300 000 лева
допълнително МБАЛ –
Балчик, не бива да се политизира и ще намери подкрепа сред широката общественост.
Всички останали дейности, финансирани или дофинансирани със средства
от порядъка на 3000 до
5000 лева не си заслужава
да бъдат коментирани и не
прави чест на тези, които
ги раздухват, за да омаловажат и изместят основните проблеми на бюджет
2011 година.
В нито една от медийните изяви на г-н Ангелов
след заседанието на 17 февруари 2011 година не се
засегна един от най-важните въпроси – каква ще бъде
общинската задлъжнялост
в началото на 2012 година.
Уважаеми съграждани,
Считаме, че проведеното заседание на общински съвет – Балчик на 17
февруари 2011 година
беше разумно и общинските съветници изпълниха съвестно своите задължения по “Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в община
Балчик
(приета
31.05.2004 г.), като се съобразиха с актуалното
финансово състояние на
общината. Нека не забравяте, че общинския бюджет е отворен и прозрачен, отчита се и се актуализира на всяко тримесечие и всички проблеми,
които вълнуват гражданите на общината, могат
да намерят по всяко време съответното решение.
Група общински
съветници
ОбС - Балчик

на режим в хотел „ Добруджа” гр. Добрич. Освен увеличението на заплатите, необосновано
се завишиха и премиите
на футболистите, имайки предвид, че футболистите от редица отбори
от „ А” футболна група
могат да мечтаят за такива. Заплатите на футболистите варираха от 900
до 2000 лв, а за треньора
Легенда – чиста сума от
3500 лв плюс двойни премии при победа и равен
резултат на отбора.
Тук е мястото да споменем за безмълвното и
безхаберно участие на
на УС на ФК „Черноморец” Балчик. Един от
членовете на управителния съвет е проявил
достойнство и морал
преди два месеца и е изразил своето желание да
подаде своята оставка,
но не се е случило, т. к. е
виждал своето участие в
УС като работа в екип.

Единствената причина
да остане в УС е желанието му да се запази
ДЮШ в Балчик. Да, но
отново, илюзия! Защо
илюзия? Затова защото
в нея няма легитимни
треньори. Нито един
треньор от ДЮШ от една година не си е подновил лиценза.
Г – н Кмете, Вие като
отговорен за финансите
на Община Балчик, не
бяхте ли запознат от вашите доверени лица за
реалната ситуация във
футболния клуб, или, ако
сте имали тази информация, защо мълчахте?
Уважаеми съграждани, преценете сами!
Общинските съветници, взели това достойно
решение за тоталното закриване на тази вакханалия или някой друг е виновен за нея?
Какво повече
да кажа???
Илко РОМАНОВ

Юлита ХРИСТОВА

