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Уважаеми граждани  на
община Балчик,

Във връзка с приемане на

бюджет 2011 година на об-
щина Балчик, след заседа-
нието на общинския съвет,
проведено на 17 февруари
2011 година се предизвика
широк  медиен интерес  и
многобройни изявления на
кмета на общината. Смята-
ме, за свое задължение, да
информирам  подробно  и
прозрачно гражданите  на
община Балчик.

Група  от шест  общинс-
ки съветника - Стефан Па-
влов,  Атанас  Жечев,  Ва-
лентин Атанасов,  Краси-
мира Любенова,  Веселин
Николов и Бедри Кемалов,
внесе на заседанието пред-
ложение за отпадане и на-
маляване на някои  разхо-
ди по бюджета, без да за-
сяга цялостната рамка и ба-
ланса му, както е видно от
долната публикация:

1. В Спортния календар,
средствата от 1 000 000 ле-
ва, предвидени за  финан-
сиране на ПФК “Черномо-
рец”, да отпаднат.

2. В Календарния план
на  Културните  прояви  –
2011 година, предлагаме:

 2.1 За Празници с мест-
но  и регионално  значение

от 90 000 лева, на 70 000 лв
2.2. Международен фести-

вал “Balchik Classic Days” су-

мата от 70 000 лева да отпадне;
2.3. Международен фил-

мов фестивал на късомет-
ражното  кино  сумата  от
90 000 лева да отпадне;

2.4. Подпомагане на кул-
турни проекти с регионал-
но и национално значение
от  10 000  лева,  да  стане
4 000 лева;

2.5. Медийна реклама на
културната  програма,  су-
мата от 15 000 лева, да ос-
тане 5 000 лв

2.6. Международно кул-
турно  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 ради-
оклуб - 20 000 лв.

3.2. За  Морски клуб,  за
закупуване на колесар

 - 7 000 лв;
3.3. За учредяване на баскет-

болен клуб - 5 000 лв
3.4. За изграждане спорт-

на площадка в ж.к. “Балик”
град Балчик
- 200 000 лева;
3. .5.  Изграждане  на

съблекални за клуб по лека
атлетика  в  Авиоград,

град Балчик

- 60 000 лева;
3.6. За инфраструктура,

основен ремонт на ул. “Бя-
ло море”, село Кранево

 - 100 000 лева;
3.7. За възстановяване и

чакълиране на
ул. “Витоша”, село Кра-

нево - 30 000 лева;
3.8. Увеличаване субси-

дията на МБАЛ град Бал-
чик  с 300 000 лева, общо
1 000 000 лева;

3.9. Да се увеличи сумата на
V-ти Международен фестивал
на религиозната музика “Све-
ти 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
лева: - За църквата “Св. Пе-
тка” град Балчик -
10 000 лева - За Джамията
град Балчик -  5 000 лева

4.Остатъкът от 520 500 ле-
ва да се образува резерв, кой-
то ще се изразходва с Реше-
ние на ОбС.  Направеното
предложение се прие изця-
ло с необходимото мнозин-
ство от общински съветни-

ци, като най-значимо в него
е спиране финансирането на
ПФК  “Черноморец”  с
1 000 000  лева и  спиране
финансирането на две кул-
турни мероприятия:  Меж-
дународен  фестивал
“Balchik  Classic Days” със
70 000 лева и Междунаро-
ден филмов фестивал на къ-
сометражното кино със су-
мата от 90 000 лева. Нама-
лените  средства от  разход-
ната част на бюджета, в раз-
мер на 1 276 000 лева се на-
сочват  основно към  субси-
диране на Многопрофилна
Болница  за Активно  Лече-
ние – Балчик – 300 000 лева
и  резерв,  в  размер  на
520 000 лева, за изгражда-
не на спортна площадка и съ-
блекални в ж.к. “Балик”, на
обща стойност 260 000 ле-
ва. След поименното гласу-
ване на ОбС последва невъз-
държана и гневна реакция
на кмета, което считаме  за
недопустимо поведение по
време на заседание на ОбС.
В последвалите пресконфе-

ренции и интервюта общин-
ските съветници бяха обви-
нявани в невежество, безха-
берие,  затриващи спорта и
културата в общината, като
основният  проблем за  фи-
нансиране на ПФК “Черно-
морец”  умишлено  беше
омаловажен.  Не беше  спо-
менато  за  Решение  674/

14.10.2010 година на ОбС –
Балчик, което гласи:

“След изчерпване на за-
ложените 1 млн. лв. в бю-
джет 2010 година спира су-
бсидирането на ПФК “Чер-
номорец”  град Балчик  до
приемането на  бюджет 2011
година на община Балчик”.

Това решение се взе след
като  беше установено,  че
всички  средства  от
1 000 000 лева за предход-
ната 2010 година, против-
но на всяка  логика са  из-
харчени до края на месец
август 2010 година.

Въпросите,  които  въз-
никват:  с  какви  пари  от-
борът се е финансирал от
месец септември 2010 го-
дина  до  месец  февруари
2011  година  включител-
но и зимната му подгото-
вка  в  турския  курорт
Анталия, колко от тези па-
ри са заделени за Детско-
Юношеската школа,  как-
ви  са  били  заплатите  на
треньори,  футболисти  и
останалия  обслужващ

персонал на отбора, оста-
ват  без  отговор.    По  не-
потвърдена  информация
дълговете  на ПФК  “Чер-
номорец” в момента въз-
лизат  между  250 000  и
400 000 лева. Не случай-
но в последното си интер-
вю,  публикувано  във  ве-
стник  “Труд”  на  18  фев-

руари 2011 година, ново-
назначения треньор Геор-
ги Мирчев дипломатично
намеква,  че  “до  сега  във
футболния клуб от Белия
град са се харчили нену-
жно много средства”.

ОбС няма  никакво въз-
ражение срещу  развитие-
то на футбола в Балчик, а
има несъгласие с финанси-
рането на Професионален
Футболен Клуб, в който и
до  днес  не  участва  нито
един  местен  футболист.
Становището на мнозинс-
твото от общински съвет-
ници е  за регистрация  на
ново дружество, което  да
бъде финансирано разум-
но и с приоритет - Детско -
Юношеските школи на то-
зи масов и обичан спорт.

Подобна е ситуацията и
с  културната  програма.
ОбС не е против самодей-
ността, традиционните кул-
турни  събития, които  ще
бъдат и занапред финанси-
рани с необходимите сред-
ства. ОбС  е против 100%

финансиране на културни-
те прояви, които поглъщат
огромни средства, непосил-
ни за общината в този мо-
мент.  Всички  знакови  и
стойностни културни съби-
тия, част  от визитката  на
Балчик, ще бъдат осигуре-
ни с необходимите средст-
ва, което е видно от Кален-
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дарния  план на културни-
те прояви за 2011 година.

Считам, че заделянето на
520 000 лева в резерва на
общината за неотложни те-
кущи нужди,  както и  фи-
нансиране с 300 000  лева
допълнително  МБАЛ  –
Балчик, не бива  да се по-
литизира и ще намери по-
дкрепа сред широката об-
щественост.

Всички останали дейно-
сти, финансирани или до-
финансирани 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 омало-
важат и изместят основни-
те  проблеми  на  бюджет
2011 година.

В нито една от медийни-
те  изяви  на  г-н  Ангелов
след заседанието на 17 фе-
вруари 2011 година не  се
засегна един от най-важни-
те въпроси – каква ще бъде
общинската  задлъжнялост
в началото на 2012 година.

Уважаеми съграждани,
Считаме, че проведено-

то  заседание на  общинс-
ки  съвет  –  Балчик  на  17
февруари  2011  година
беше разумно  и общинс-
ките съветници изпълни-
ха съвестно своите задъл-
жения  по  “Наредбата  за
съставянето, изпълнение-
то и отчитането на общин-
ския  бюджет  в  община
Балчик  (приета
31.05.2004 г.), като се съ-
образиха  с  актуалното
финансово  състояние  на
общината. Нека не забра-
вяте,  че  общинския  бю-
джет е отворен и прозра-
чен, отчита се и се актуа-
лизира на всяко тримесе-
чие  и  всички  проблеми,
които  вълнуват  гражда-
ните на  общината, могат
да намерят по всяко вре-
ме съответното решение.

Група общински
съветници

ОбС - Балчик

Да направим  ретрос-
пекция на случилото се.
Играехме в Североизто-
чната „ В” футболна гру-
па. Добре, лошо, хубаво,
ама  си бяхме  сериозен
отбор, с облик и стил. В
края на сезон 2007/2008
бяхме поканени да учас-
тваме в източната „ Б”
професионална футбол-
на  група.  Радост,  емо-
ции,  еуфория.  Цялата
футболна общественост
остана удовлетворена от
решението на Кмета на
община Балчик за учас-
тието на отбора на „Чер-
номорец” Балчик в про-
фесионалната „ Б” фут-
болна група. Удовлетво-
рени и с разумни въпро-
си. Къде ще играем? Фу-
тболният стадион в Бал-
чик е в невъзможно със-
тояние за участие в про-
фесионалния  футбол.
Решението – КК „ Албе-
на”. Ето я първата заблу-
да!? Стадионът в КК „ Ал-
бена” не е наш, стадион,

на който всички футбо-
листи и  привърженици
са на чужд терен. Обе-
щанието на кмета на Об-
щина Балчик бе: „ След-
ващия сезон ще играем
в Балчик!” Лъжа! Пълна
лъжа! Да, ама, коя годи-
на и кой сезон?

Тръгнахме от нищото,
за  да  съградим  отбор.
Голяма  радост! За  тре-
ньор на отбора бе пока-
нен Иван Кючуков, едно
от  сериозните  имена  в
нашия  и чуждестранен
футбол, възпитаник  на
Кьолнската школа по фу-
тбол в Германия. Преми-
нал  като  треньор  през
елитните  ни  футболни
отбори „Левски” София,
„Черноморец”  Бургас,
„Марек” Дупница и дру-
ги. Не трябва да пренеб-
регваме и факта, че е бил
треньор  три  години  на
елитен отбор и в Турция.
За пръв негов помощник
бе поканен Илиян Кири-
яков,  един от  златното

поколение  на  българс-
кия футбол,  спечелило
бронзови медали на све-
товното  първенство  по
футбол в „ САЩ - 1994”,
а за технически директор
Георги  Трендафилов  –
бивш  известен  футбо-
лист и бивш председател
на  Областния  съвет по
футбол в област В. Тър-
ново.

За един месец изгради-
ха млад и перспективен
отбор, чиято средна въз-
раст бе 20 – 21 години.
Сътвориха чудо! Бяхме
свидетели на  истински
професионализъм,  чес-
тност. Работиха с голямо
желание и с педантична
пестеливост на финансо-
вите средства, за да ус-
пеят в това трудно начи-
нание. 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... про-
вал – започна провала на
Балчишкия футбол с ед-
нозначното му решение
да освободи г – н И. Кю-
чуков и смяната му със
световно неизвестна Ле-
генда на Българския фу-
тбол, пристигнала в Бал-
чик  по    „мистрален”
път?! Да, не се бъркам,
не магистрален?! Преди
идването си в Балчик Ле-
гендата обиди балчиш-
ката футболна обществе-
ност и град Балчик, зая-
вявайки, че сме град без
футболни традиции.

Започна се! То не бяха
разходи, то  не  бе  чудо!
Бюджетът за издръжката
на футболния клуб запо-
чна да расте прогресив-
но нагоре. През 2009 го-
дина се изразходваха над
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1000  000 лева,  както  и
през изминалата 2010 го-
дина. Увеличиха се зап-
латите на футболистите
неимоверно  много.  За-
почнаха  нескончаеми
разходи за лагери в Тур-
ция и България, режими
преди деня на футболни-
те срещи, без необходи-
мост, като безпредметно,
необосновано и излиш-
но се изразходваха фи-
нансовите  средства  на
клуба: с отбора на  „ Рав-
да” - с. Равда, при усло-
вие, че ние сме домаки-
ни, отборът бе на режим
в скъпо струващия хотел
„ Орхидея” в КК „ Албе-
на”; при домакинство на
отбора на „ Лудогорец”
Разград  отново на  ре-
жим;  при гостуване  на
ФК „ Добруджа” гр. До-
брич, отстоящ на 30 км
от град Балчик и отново
един ден предварително

на режим в хотел „ Доб-
руджа” гр. Добрич. Ос-
вен увеличението на за-
платите,  необосновано
се завишиха и премиите
на футболистите, имай-
ки предвид, че футболи-
стите от редица отбори
от „ А” футболна група
могат да мечтаят за таки-
ва. Заплатите на футбо-
листите варираха от 900
до 2000 лв, а за треньора
Легенда – чиста сума от
3500 лв плюс двойни пре-
мии при победа и равен
резултат на отбора.

Тук е мястото да спо-
менем за безмълвното и
безхаберно  участие  на
на УС на ФК „Черномо-
рец”  Балчик.  Един  от
членовете  на  управи-
телния съвет е проявил
достойнство  и  морал
преди два месеца и е из-
разил 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 жела-
нието 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 ед-
на година не си е подно-
вил лиценза.

Г – н Кмете, Вие  като
отговорен за финансите
на  Община  Балчик,  не
бяхте ли запознат от ва-
шите  доверени лица  за
реалната  ситуация  във
футболния клуб, или, ако
сте  имали  тази  инфор-
мация, защо мълчахте?

Уважаеми  съгражда-
ни, преценете сами!

Общинските съветни-
ци, взели това достойно
решение за тоталното за-
криване на тази вакхана-
лия или някой друг е ви-
новен за нея?

Какво повече
 да кажа???
Илко РОМАНОВ




