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По военному, т.е. уста-
вно, се събрахме на 16
януари на отчетно събра-
ние на войните от резерва
и запаса,  за да си кажем
какво сме свършили през
изминалата 2014 г. И ние
вече имаме клуб /имам
предвид сграда/ - бивши-
ят гарнизонен стол, рено-
виран отвсякъде, подхо-
дящ  за нашите постоянно
високи пенсионерски изи-
сквания.

Дългогодишният пред-
седател подп.о.р.Стефан
Янчев поздрави всички
присъстващи с лозунга:
„Здрав дух в здраво тяло”,
а настоящият председател,
избран миналата година,
полк. о.р.Иван Апостолов
обстойно отчете дейността
на военната пенсионерска
организация. Докладът
предизвика жив интерес с
конкретността на изложе-
ните факти, с критичност-
та си, както и с подходящо
подбраните думи за обръ-
щение към старите войни.
Председателят, макар и
малко странен, напомни
разбрано авиационния ху-
мор, малко позабравен, но
гъвкав и тактичен, типич-
но по „апостоловски”.

Беше подчертано акти-
вното участие в обществе-
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ния живот на града от
страна на участниците в
различни хорови, литера-
турни и театрални форма-
ции: Росен Димов, Пламен
Милев, Румен Георгиев,
Добри Георгиев, Георги
Георгиев, Николай Митев,
както и участниците в спе-
циално изградения хор на
военнозапасните и военно-
инвалидите „Росна китка”
с ръководител Стойка Ге-
оргиева.

Читалище „Васил Левс-
ки” Балчик бе изпълнено с
членове на военната ни ор-
ганизация, по повод пред-
ставянето на книгата „За-
писки на пилота” от доб-
ричкия военен пилот , в
последствие и в ССА –
подп.о.р. Чарийски.

Председателят на Реви-
зи онната комисия
подп.о.р.Васил Димитров,
както винаги точен и скро-
мен, докладва конкретно,
всичко „до стотинка”, за
приходите и разходите.

С почетна грамота и
символична парична наг-
рада бе удостоен Драгни
Ангелов от бившата Воен-
на школа, за неговия всео-
тдаен труд за издигане ав-
торитета на нашата орга-
низация през годините.

Разигра се томбола, с да-

рителска цел – за опера-
ция на дете в София.

Децата на днешните во-
еннослужещи бяха прият-
но изненадани от Дядо Ко-
леда, който пристигна в
Балчик с витлов самолет,
забравил отдавна реакти-
вния грохот на балчишки-
те свръхзвукови самолети.
Само Снежанка си е оста-
нала все така привлекател-
на. Но и ние, какви Сне-
жанки имахме някога!

Георги Николов от АТС
внесе предложение да се
събираме не само, когато
отчитаме какво е свърше-
но, но и да възкръсне Пра-
зникът на военно-въздуш-
ните сили – 16 октомври.

Гордо бе подчертано, че
сме се увеличили с 9 нови
члена.

По стар военен обичай
изпълнителни, само че не
под строй, „кацнахме от
права”, с курс 158 граду-
са /основният старт на ле-
тище Балчик от славното
му минало/ - направо във
„Верони”, без отклонение
от курса, където отвед-
нъж всички станахме отк-
ровени, но и съдбовно за-
грижени. Заедно – какво
по-хубаво от това?

Майор о.р. Георги
Георгиев ЙОВЧЕВ

Подп. о. р. Л. Цветков, полк. о. р. Ал. Кирилов,  подп. о. р. Петко Петков, ст-на
о. з. Ч. Овчаров, подп. о. р. В. Димитров, полк. о. р. Ив. Апостолов (в гръб ), майор
о. р. Ив. Гурков, майор о. р. В. Попов, ст-на о. з. Д. Гайдарджиев и други - заедно

на “следполетни” анализи.                             Фото: подп. о. р. Йордан ИВАНОВ
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На 15 януари подписах
с ректора на СУ “Св.Кли-
мент Охридски” профе-
сор Илчев споразумение
за сътрудничество.

Като кмет, и най-вече
балчиклия, зная какво
недоволство имаше, съ-
брано в моите съгражда-
ни, заради забранения
достъп до Ботаническа-

та градина, преди близо
три години.

Подпи сан и ят  доку-
мент дава възможност
на жителите на Балчик,
които искат свободно да
посещават градината,
да го правят по всяко
време!

За целта ще изготвим
пропуски, които хората

ще могат да получат в
Информационния цен-
тър на администрацията
след 1 февруари.

Пред професор Иван
Илчев, а и пред медиите,
заявих, че всички недора-
зумения, които сме имали,
вече са забравени и ние ще
работим за това да бъдем
партньори в много сфери,

полезни за двете страни.
Първи от споразумени-

ето ни ще се възползват
децата на Балчик, които ще
се обучават в естествената
среда на растителните ви-
дове в Ботаническата гра-
дина тази пролет.

Николай АНГЕЛОВ
Кмет на Община

Балчик.

Ректорът на СУ “Климент Охридски” проф. Иван Илчев и кметът на Община Балчик Николай Ангелов
подписват споразумение за ползване на Ботаническата градина на Балчик.     Фото: Сава ТИХОЛОВ
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Близостта с летищата

във Варна и Констанца
може да възпрепядства
функци оналността на
проекта, смята Николай
Ангелов

Липсата на инвеститор
спира плановете военната
авиобаза в Балчик да ста-
не рентабилно гражданс-
ко летище. Това заяви кме-
тът на града Николай Ан-
гелов, цитиран от БНР.

Градоначалникът уточ-
ни, че все още военното ле-
тище е в активите на лети-
ще София - половината,
тъй като част от сградите
са останали към Минис-
терството на отбраната и
няма никакво движение.

“Вече имаме мобилни
митнически екипи, така че
малки самолети могат да
бъдат посрещани и обра-
ботвани на летище Балчик.
Говоря за малки частни
самолети с до 19 места”,

допълни Ангелов. Друга-
та причина за неосъщест-
вяването на проекта спо-
ред поставените очаква-
ния е това , че летище Бал-
чик е в голяма близост до
други две големи летища
- във Варна и Констанца.

В началото на юли 2011
г. премиерът Бойко Бори-
сов информира минист-
рите си, че в североизточ-
ната част на страната ле-
тище Варна е монополист,
че в  района няма резерв-
но гражданско летище и че
активите на авиобазата в
Балчик трябва да бъдат
незабавно предадени от
Министерството на отбра-
ната (МО) на Министерс-
тв ото на  тран сп орта
(МТ). След това то тряб-
ваше бързо да бъде отда-
дено на концесия.

“Това е сега действа-
щата писта, която я има
и се отремонтира. Тук се

правят по два джоба за
обръщане, включител-
но “747” може да каца
на тази писта, защото е
направена за военните.
(...) Тук имаме да напра-
вим една администра-
тивна сграда, където се
слагат митниците, гра-
ничните и всички оста-
нали...”,категоричен бе
Борисов, който настоя-
ваше за превръщането
на базата в гражданско
летище, имащо за цел да
спомогне за развитие в
сектора на туризма.

От своя страна
тогавашния министър на
транспорта Ивайло
Московски заяви, че за
целта са необходими близо
30-40 млн. лв. ,  които
според него са сериозен и
неочакван  товар  за
бюджета тогава.     /Б.Т/

Природозащитници и со-
бственици на вили се обяви-
ха категорично против пла-
новете на инвеститорите.
Опасенията им са, че ще бъ-
де унищожено и последното
запазено кътче ценна расти-
телност и защитени видове
в района. Новото строител-
ство, според тях ще активи-
ра и опасни свлачища.

В началото на тази годи-
на общинският съвет в Бал-
чик гласува единодушно да
се промени предназначени-
ето на над 1 400 дка от пла-
тото в местността Момчил.
Плановете са да се изгради
голф игрище, около 700
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жилища, хотел,  винарна и
административни сгради.
Според природозащитници
обаче теренът попада в за-
щитена зона Натура 2000.

„Това на практика ще про-
мени облика особено по от-
ношение на птиците, ще нап-
рави почти напълно неизпо-
лзваем за повечето видове. А
пък по отношение на тревна-
та растителност има голям ве-
роятност да бъде силно пов-
лияна от инвазивни видове”,
обясни Ивайло Иванов от
Българското дружество за за-
щита на птиците.

Собствениците на вили
в района също имат реди-

ца притеснения.
„Притесненията ми са, че

това инвестиционно  наме-
рение ще изникне един цял
град на нашите глави .То-
ва е един свлачищен район,
който в продължение на
години тази земя не е спи-
рала да се мърда”, заяви
Златина Стайкова.

„Това е скандално и мисля,
че трябва да се потърси вече
отговорност кой и по каква
схема позволява такива не-
ща”, добави Христо Панчев.

 Кметът на Балчик обяс-
ни, че тепърва започват
процедурите по инвстицо-
иното предложение.

„Хората се жалят, че ще
има свлачищни процеси ще
се замърси водата, няма да
има къде да гнездят защите-
ни от закона животински ви-
дове. Може и да са прави, аз
не казвам нищо, но за това
си има необходимите инсти-
туции в България, които ще
дадат своето становище по
това инв предложение”, на
мнение е кметът на Община
Балчик Николаи Ангелов.

Предстои да бъде напра-
вена оценка за въздействие
върху околната среда, ка-
кто и да се проведе и об-
ществено обсъждане.

Мария ДОБРЕВА

Снимка на проекта, предоставена от Станислав Бояджиев, първи председател на екологичното
дружество “Белия бряг” Балчик.




