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Близо 5 млн. лв. пове-
че от миналата година
беше гласуван Бюдже-
тът за 2014 г. от нашите
общински съветници на
13 февруари. Като мно-
зина балчиклии - редо-
вни данъкоплатци, пред
мен възникнаха няколко
въпроса, касаещи се до
разходите за развитие
на спорта и туризма.
Това са приложения №
8 и №9 А от предложе-
нието на кмета на наша-
та община Н.Ангелов,
внесено на 27 януари
2014 г. за обществено
обсъждане. Останах
учуден, че за текущо по-
ддържане на инфраст-
руктурата, зелените
площи, са предвидени
44 000 лв., но за реклама
в страната и чужбина на
туристически обекти в
Общината, кака и за ме-
дийна програма и рек-
ламни материали е пре-
двидена космическата
сума от 632 500 лв.

Толкова малко извес-
тен ли е нашият град до-
сега, та трябва да се да-
ва огромна сума, за да
известим на света, че
Балчик го има на геог-
рафската карта? Това
ме доведе до мисълта,
че приетият бюджет за
2014 г. е грижовна май-
ка за едни и безпощад-
на мащеха за останали-
те. Например за Меж-

На свое редовно засе-
дание на 13 декември
общинските съветници
приеха рамката на при-
ходите и разходите. 5 546
500 лева са планирани-
те собствени приходи.
От данъци се очаква да
постъпят 5 546 500 лева.
Неданъчните приходи
са в размер 8 360 287 ле-
ва.

В тях влиза такса би-
тови отпадъци с данъ-
чен характер в размер
на 2 728 787 лева. Разхо-
дите за поетия дългосро-
чен банков кредит ще
възлизат на 1 630 995 лв.

Предвиденият резерв
от един милион лева
влиза в общата рамка на
парите за местни дейно-
сти на стойност - 13 847
875 лева. Общината ще

дународния филмов фе-
стивал "В Двореца" са
предвидени 50 000 лв. От
4 години следя този фе-
стивал. Всяка следваща
година участниците на-
маляват прогресивно по
обясними причини, но
за сметка на това ние
хвърляме тези 50 000 лв.,
за да задоволим някоя
прищявка. При положе-
ние, че не можахме да
си върнем Двореца, въ-
преки протестите на
балчиклии. Ако имаше
комерсиален ефект, то г-
н Т.Гяуров, бивш дире-
ктор на Двореца и сега
на Фестивалния център
Варна, като съорганиза-
тор на филмовия фести-
вал, щеше да го вземе
под свое крило. Но нали
е губещо перо - да му
мислим ние. Не беше
отдавна, когато общин-
ските съветници от пре-
дния мандат отрязаха до-
ста от културните меро-
приятия и футболния
отбор "Черноморец" /
тогава с големи разходи
в Б група/. Организира-
ни балчиклии протести-
раха и съветниците се
съобразиха с обществе-
ното мнение. Не знам
сега дали разпределени-
ето на парите за култура
не е за сметка на МХФ
"Черноморски звуци",
който за четвърти поре-
ден път ще се проведе с

участници от Европа, и
дори един хор от Азия, в
продължение на цяла
седмица. Следва да се
пренасочат още средст-
ва за тях, както и за МФФ
"Море от ритми", който
събра над 1000 изпълни-
тели. С 10 000 лв., и то
само за 5 часа шоу, ще
олекне джобът на бал-
чишкия данъкоплатец,
които трябва да дадем на
малко известния спор-
тен клуб "Аполон" /Со-
фия/, който не същест-
вува на балчишка тери-
тория.

И какъв е този кръг за
Световна купа и турнир
"Дионисополис" по кул-
туризъм за жени, без
международно участие
през последната година.
Никъде в спортните ка-
лендари на Министерс-
твото на младежта и
спорта няма дума за
културизъм или фитнес
в Балчик. Трябва ли да
ви припомня, че мина-
лата година великодуш-
но дадохме 15 000 лв. за
тази проява и само мно-
гобройното жури се за-
радва на 10 хубавици -
полунудистки, полуоб-
лечени Еви, пред слу-
чайно влизащи зрители
в залата. Оправданието
е, че се дават средства на
организатора Янислав
Тачев като почетен гра-
жданин на Балчик. Като

знам, че има още 8 та-
кива почетни граждани,
какво би станало ако и
на тях трябва да се даде.
Но те са истински джен-
тълмени. Останалото е
въпрос на чест. За раз-
витието на водомотор-
ния спорт в Балчик не се
предвиждат парични
средства, защото състе-
зателите на СК "Дионис
2007" се състезават, без
да искат милостиня. Те
извоюваха златни, сре-
бърни медали и др. от-
личия и класираха на-
шия град на 5 място от
40 отбора в страната на
последното републикан-
ско състезание. Това се
отнася и за регатата
"Балчик", където се
очакват гости и от чуж-
бина.

В бюджетната графа
срещу тази морска ини-
циатива стои много тъ-
жната цифра 0. А на
балчишките ветроходци
предстои участие в още
13 регати. Оптимистич-
но звучи, че ще се изг-
ради спортна площадка
в СОУ "Хр.Ботев" /120
000 лв./ и съвременен
сектор по лека атлетика
в областта на хвърляни-
ята - 200 000 лв., че ще
има дофинансиране за
ремонт на физкултур-
ния салон на СОУ
"Хр.Смирненски” с.
Оброчище в размер на

60 000 лв. Той е затворен
от 3 години с решение
на Регионалната здрав-
на инспекция, с предпи-
сание да е готов до 3 фе-
вруари 2014 г. Ремонт,
който не е започнал и
директорът на училище-
то Росица Тодорова се
чувства дискриминира-
на спрямо училищата в
Балчик. За национална-
та всеобща болезнена
тема "Футбол" е излиш-
но да говоря. Тук са об-
лажени с.Соколово,
с.Гурково, с.Стражица,
с.Кранево, както за раз-
витието на футбола, та-
ка и за спортните бази.
А капиталовите разхо-
ди: стадион и спортни
площадки, са нараснали
с 448 676 лв.

За балчишкия футбо-
лен отбор "Черномо-
рец" и балчишката "Ма-
ракана" ме е срам да го-
воря. Вярвам, че Об-
щинският бюджет е при-
ет с вещина и професи-
онализъм, че в процеса
на изпълнение ще се
внесат необходимите
корекции, реставрация
и реновителни дейст-
вия, а нашите общинс-
ки съветници са взели
необходимите мъдри и
стратегически решения,
подкрепени с необходи-
мото количество морал
и компетентност.

Георги ИОВЧЕВ

продължи да финанси-
ра дейността на музея и
галерията, за които са
предвидени 286 хиляди
лева.

432 000 ще са парите,
които ще се дадат за чи-
талищата. В някои от тях
ще бъдат извършени ре-
монти на сградите.

Над 450 хиляди лева са
предвидени и за ремонт
на общинската пътна
мрежа.

Съветниците приеха и
туристическата програ-
ма, в която са заложени
и голяма част от култур-
ните събития в община-
та.

Сава ТИХОЛОВ
Началник отдел

"Култура, протокол и
връзки с обществено-

стта" Община Балчик

23 390 800 ëâ. å áþäæåòúò íà
Îáùèíà Áàë÷èê çà 2014 ã.
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1. Кога заседава Цари-
градската конференция
на Великите сили и ка-
кво решение взема по
"Българския въпрос"?

Цариградската конфе-
ренция заседава в края
на декември 1876 годи-
на и началото на януа-
ри 1877 г. Тя взема ре-
шение за създаване на
две български държави
със столици София и
Търново. На 6 януари
1877 г. султанът отказва
да изпълни решението
на Великите сили.

2. Кога руският импе-
ратор обявява война на
Османската империя?

На 12 април 1877 г. в
Кишинев Александър II
подписва Манифест за
обявяване на война.

3. На коя дата руски-
те войски преминават
за пръв път Дунав?

На 10 юни 1877 г. при
полуостров Будисак в
Северна Добруджа /ме-
жду Браила и Галац/.

4. Къде, освен в бъл-
гарските земи, воюва
руската армия?

На така наречения Ка-
вказки фронт, където 107
000 руски войници запо-
чват настъпление още в
първия ден на войната.

5. Защо руският импе-
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ратор Александър II е
наречен Освободител?

За освобождението на
руските крепостни селя-
ни в 1861 г.

6. Кои други държави
се включват в Освобо-
дителната война?

Румъния, Сърбия и
Черна гора.

7.Къде се формира
Българското опълче-
ние?

В град Кишинев, къде-
то са прехвърлени доб-
роволците от войната
на Сърбия. По-късно ла-
герът им е преместен в
Плоещ.

8. В кои големи сра-
жения участва Българ-
ското опълчение?

Стара Загора, връх
Шипка и между селата
Шипка - Шейново.

9.Кой е командирът
на Българското опъл-
чение?

Генерал Столето в -
единственият недворя-
нин сред руските гене-
рали.

10.Какви други въо-
ръжени български фор-
мирования участват в
Освободителната вой-
на?

Пъ рвоначално са
формирани 6 дружини
със 7 444 бойци. След

навлизането в България
се образуват още 6. Об-
що в Опълчението се
рекрутират 12 400 бой-
ци.

11. В кой от трите от-
ряда на руската армия
се сражава бъдещият
български княз Алек-
сандър Батенберг?

В т.н. Източен отряд /
45 000 бойци/, който за-
ема фронт приблизи-
телно на река Русенски
Лом и има задача да
удържа огромната тур-
ска армия в Лудогорие-
то /120 000 бойци/.

12. Кой е командирът
на Предния отряд, нас-
тъпващ към Истанбул?

Генерал Йосиф Гур-
ко.

13.Кои са командири-
те на първия, втория и
третия щурм на Пле-
вен?

Генерал Шилднер -
Шулднер, ген. Криде-
кер,  ген. Зотов. При тре-
тата атака, поради по-
високия си чин, форма-
лен главнокомандващ е
румънският княз Карол.

14. Кога е освободена
територията в Северо-
източна България ме-
жду четириъгълника
крепости Русе - Силис-
тра - Варна - Шумен?

След Берлинския кон-
грес през юли - август
1878 г.

15. През кой проход на
Балкана минават войс-
ките на ген. Гурко, ос-
вободили София?

Поради отличните ук-
репления по главния път
на Арабаконашкия про-
ход, Гурко минава през
проходите Чурек - Яна,
Врачеш - Желява и Етро-
поле - Буново.

16. Колко продължа-
ва отбраната на
Шипка?

От юли 1877 г. до края
на декември 1877 г. Три-
дневните августовски
боеве са епизод от една
дълга и кръвопролитна
битка.

17. Кой офицер и с ка-
кви сили принуждава
15 000 турски войници
панически да напуснат
Пловдив?

Капитан Зураго, кой-
то с ескадрон от 53 бой-
ци нахлува в Пловдив и
турците панически отс-
тъпват към Асеновград.

18. С каква числе-
ност са руските части,
изпратени на Дунавс-
кия фронт в началото
на войната?

Първоначално русна-
ците изпращат на Дунав

само 260 000 бойци, от
които преминават река-
та 190 000, но след труд-
но стите пр и Плевен,
Стара Загора и Шипка
са изпратени още 350
000 бойци.

19. Какви са руските,
българските и румънс-
ките загуби в убити ира-
нени?

Съгласно статистика-
та във войната загиват 66
130 руснаци, 30 000 бъл-
гари, 7 000 румънци.

20 .Кой българс ки
град въстава в тила на
турците и се сражава
героично няколко дни
срещу черкезки и баши-
бозушки орди?

Град Каварна.
21. На коя опълченс-

ка дружина е поверено
Самарското знаме?

На Трета опълченска
дружина.

22. От кои народи на
Руската империя има
войници и офицери в
Освободителната вой-
на?

От всички, които тога-
ва са били в границите
на Рус ката империя.
Кой знае защо, на тър-
жества каним само по-
сланици и гости от Фин-
ландия и Полша. А е
имало от Беларус, Ук-
райна, Армения, Гру-
зия, Литва, Латвия, Ес-
тония и дори от днеш-
ните мюсюлманс ки
държави Таджикистан,
Туркестан, Казахстан и

т.н.
23. Защо руската ар-

мия не влиза в Истан-
бул"?

Великобритания пре-
дупреждава Русия, че
ще и обяви война при
подобен акт. Същото за-
явява и Австро - Унга-
рия.

24. Кои географски
области и каква терито-
рия щеше да има Бъл-
гария, ако Санстефанс-
кият договор бе останал
в сила?

Около 229 000 кв. км.,
т.е. двойно по-голяма от
днешната ни територия.

Въпросите и отгово-
рите са подготвени от

Божидар Димитров,

директор на НИМ

Ïðúâ òåíèñèñò ñðåä
ìëàäè è ñòàðè

На 23 февруари 2014 г.
в зала № 20 на Двореца на
културата и спорта - Вар-
на се проведе ежеседмич-
ният турнир по тенис на

Борис Червенков

маса за всички възрасти.
Срещу такса от 6 лв. за уча-
стие се представиха повече
от 50 тенисисти от Варна,
Разград, Търговище, Шу-
мен и др.

Всички познават балчишкия
тенисист Борис Червенков и
се страхуват от неговата ру-
тина и спортна боеспособност.
От Балчик участваха още Кра-
симир Михайлов, който се кла-
сира на 4 място. В челната де-
сятка се класираха и другите
двама участвали балчиклии
Иван Евтимов и Дянко Делев.

Борис Червенков застана,
както и сме свикнали, на
върха!                          /Б.Т./




