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Г-н Ангелов, прави се 
ремонт в болницата 
с общински средства. 
Къде са насочени инвес-
тициите? 

Казано накратко - да 
стоплим болницата. То-
ест, правим климатиза-
ция. Сменяме малкото 
останала от предишни 
ремонти дограма - дър-
вена или желязна. И след 
климатизацията предпо-
лагам, че болницата вече 
ще бъде с температурата, 
с която трябва да бъде. 
Това е основното, а с това 
ремонтираме естествено 
стени, окачени тавани.

 Тя формира ли големи 
задължения? 

Нашата болница не е с 
много задължения. Има, 
но не е в тежко финан-
сово състояние. Без да се 
хваля, това се дължи на 
община Балчик. Все пак 
осигуряваме пряка суб-
сидия от 1 000 000 лв. на 
година. И в това не влизат 
капиталовите разходи. 

Имате подкрепата на 
Общинския съвет всеки 
път? 

Да, залага се в бюджета 
за съответната година. 
Последните две-три го-
дини е така. Преди беше 
по 800 000 лв. Истината 
е такава, че общинските 
болници са в изключител-
но неблагоприятно поло-
жение. За тях са оставени 
клиничните пътеки, които 
са най-ниско платени. Те 
са обикновено с отделе-
ния по вътрешни болести, 
неврологично, АГ-отде-
ление, детски болести. 
А това не са дейности, 
които се финансират 
достатъчно високо от 
Здравната каса. Говоря 
така, защото съпругата 
ми е лекар и имам ви-

зия по този проблем. Те 
по-скоро изпълняват со-
циални функции, не са 
структурирани като едно 
стандартно търговско 
дружество, ориентирано 
към печалба. Неслучайно 
всички общински болни-
ци в България са в недоб-
ро финансово състояние. 
И ако общините всъщ-
ност не си подпомагаме 
собствените търговски 
дружества, те няма как да 
устоят на пазара. 

А как съумявате да 
отделяте такава круп-
на сума? 

Може би е за сметка на 
нещо друго, но здравео-
пазването все пак трябва 
да е приоритет на една 
община. Не можем да 
си оставим жителите на 
общината без болница. 
Бихме могли, но не смя-
таме, че така е редно. И 
наистина ние субсидира-
ме с доста висок процент 
от бюджета си болницата. 

Но казахте, че освен 
субсидията, планирате 
ежегодно и за капита-
лови разходи? 

Точно така. Тази го-
дина ще инвестираме в 
болницата над 1,5 млн. 
лева. Казвам „ще инвес-
тираме“, защото все пак 
този ремонт още не е 
платен. Над 500 000 лв. 
са за капиталови разходи 
плюс 1 000 000 лв. ди-
ректна субсидия. Лятото 
преасфалтирахме под-
ходите и паркинга пред 
болницата. Това също 
беше целенасочена инвес-
тиция. Нашата логика е, 
че за да получиш, първо 
трябва да дадеш. Тоест, 
опитваме се да направим 
колкото се може по-добри 
условията на болните. 
Нашата болница е добре 

оборудвана с европейски 
средства. Преди някол-
ко години реализирахме 
проект за около 3,5 млн. 
лв. в оборудване. Разпо-
лагаме с модерна техника. 
Единственото, което е 
проблем, са ниските стан-
дарти на заплащане на 
клиничните пътеки точно 
в определени области. Но 
това не зависи от нас. 

Кои са значимите про-
екти до половината от 
сегашния Ви мандат? 

За сегашния мандат не 
може да се каже, че сме 
направили кой знае какво 
голямо, поради простата 
причина, че всички об-
щини изпълняват големи-
те проекти с европейски 
средства. Ние като чиста 
капиталова програма, тъй 
като сме община с немал-
ко собствени приходи, 
инвестираме от порядъка 
на 2,5-3 млн.лв. всяка 
година. Става въпрос за 
вложения в сгради, улици, 
пътища и т.н. Категорич-
но мога да кажа, че след 
тази година няма вече 
общинска сграда, коя-
то се нуждае от ремонт. 
Абсолютно- всичките ни 
детски градини, училища, 
читалища или каквато и 
да е друга обществена 
сграда са основно ремон-
тирани през последните 
пет години.

А защо не говорите за 
европейски проекти? 

Защото все още няма-
ме изпълнен голям ин-
вестиционен европейски 
проект в този мандат. 
Имаме изпълнени т. нар. 
„меки мерки“ - всички 
наши гости бяха очаро-
вани от 3D-прожекции-
те, които направихме на 
стената на Мелницата. В 
момента вече имаме по 
Програмата за селските 
райони един проект за 
6 млн. лв., който касае 
четвъртокласната пътна 
мрежа. Живот и здраве, 
започваме изпълнението. 

Какво показва ана-
лизът на отминалия 
летен туристически 

сезон? 
Рекордно успешен. 

2016-та беше рекорден 
сезон, в сравнение с пре-
дишните. 2017-та е с 5% 
по-добра от 2016-та. Това 
естествено води до уве-
личение на приходите в 
община Балчик от т. нар. 
туристически данък. 

Постигнат ли е мак-
сималният капацитет 
по отношение на ту-
ризма? 

Няма област, в която 
някой да каже, че всичко 
е изпълнено и е стиг-
нат върхът. Естествено, 
целта на всички, които 
се занимават с туризъм, 
е една - да се удължи 
сезонът. Всички знаят, 
че през пика на турис-
тическия сезон - юли и 
август, няма проблем. 
100% заетост, но тя е 
недостатъчна. Все пак са 
само два месеца. Затова 
почти всички инвестират, 
включително и туропе-
раторите, за да могат да 
разширят сезона. А тъй 
като това няма как да 
стане по класическия 
начин - хората да стоят 
на плаж, затова се правят 
много други мероприя-
тия: турнири, конгреси 
и т.н. 

А наличие на градски 
атракции? 

Със страхотен отзвук 
бяха прожекциите. Да 
не забравяме, че Балчик 
с гордост носи името 
„Фестивален град на Бал-
каните“. Почти всеки 
ден от май месец до сеп-
тември нещо се случва 
в града - дали ще бъде 
хоров фестивал, дали 
театрален, дали класиче-
ска музика, фолклорен, 
детски. Умишлено даже 
започваме от май месец. 
Септември например на 
фолклорния фестивал 
имаме около 1500 участ-
ника. По този начин се 
опитваме да удължим 
сезона. 
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Кметът на Балчик: Тази 
година инвестираме 1,5 млн. 

лв. в общинската болница 

Откриха целия ръкопис на най-
старата история на България

Проблемите и постиженията на местно 
ниво често биват неглижирани в българския 
информационен поток. Затова Actualno.
com започна инициатива за разговори с 
българските кметове - за да научим с какви 
проблеми се сблъскват и какви успехи пости-
гат. Днес разговаряме с кмета на Балчик г-н 
Николай Ангелов. 

На сесия на ОбС Балчик Маруся Костова връчва на кмета на Община Балчик плакет и грамота от Сдру-
жение „Българско наследство“,  в знак на благодарност за подкрепата при провеждането на Международния 
форум „Българско наследство“ в Балчик през 2015, 2016 и 2017 г.  Фото: Б.Т. 

Драматизация на приказката на Шарл Перо „Котаракът в Чизми” от ЦДГ 
„Мир” с.Сенокос

Седмица на коледните книжки, които чете на децата от ДГ „Знаме на мира” 
Балчик, библиотекарката Евдокия Попова. Фото: НЧ „Васил Левски 1959”

Пълният текст на ръкописа е намерен в град Модена

В италианския град Мо-
дена българска професор-
ка откри пълния ръкопис 
на най-старата история 
на България, написана от 
българина Петър Богдан 
Бакшев от Чипровци. 
Авторският ръкопис на 
първия исторически трак-
тат за България, създаден 
един век преди “История 
славянобългарска” на Паи-
сий Хилендарски, е открит 
и ще бъде публикуван като 
текст, факсимиле, превод, 
бележки и научен комен-
тар. 
Като млад учен във Вати-
кана Божидар Димитров 
(сега професор) открил 
няколко глави от “История 
на България“ на Петър Бо-
гдан Бакшев.
Според него, българинът 
от Чипровци занесъл ръко-
писа си за печат в Светия 
град, но след това трудът 
му се загубил. Едва сега 
пълният текст на ръкописа 
е намерен в италианския 
град Модена, каза профе-
сорът по БНТ.  
Божидар Димитров отбе-

ляза, че от научна гледна 
точка, това е по-добра ис-
тория от тази на Паисий, 
“защото Петър Богдан има 
висше образование и ди-
ректно работи с изворите, 
докато отец Паисий няма 
висше образование и ис-
торията му е плагиатство 
от Мавро Орбини и Цезар 
Барони”. 
Божидар Димитров опре-
дели авторът на историята 
като “Левски на 17-и век“ 
заради революционната 
му работа около Чипров-
ското въстание и цялата му 
просветителска дейност. 
Проф. Димитров добави, 
че Петър Богдан пише и 
друг важен исторически 
труд - “История на Охрид 
- столица на България“. В 
него той въвел доказател-
ства, че Охридската архие-
пископия е българска, а не 
сръбска, както се е твърдя-
ло по онова време. 
За написаната на латин-
ски История на България 
от Петър Богдан Бакшич,  
се смята, че е създадена 
около 1667-1668 г., но е 

отпечатана след смъртта 
му през 1674 г. От нея са 
познати откъси и преписи, 
но в цялостен вид тя ни-
кога не е била известна на 
науката.
Сега проф. Лилия Илиева 
от Югозападен универ-
ситет “Неофит Рилски” 
обявява, че е открила ори-
гиналния ръкопис на бъл-
гарския книжовник - фран-
цисканец от Чипровци, 
станал католически архи-
епископ. В статията има и 
факсимиле на цяла страни-
ца от документа.
Тя съобщава, че ръкописът 
заема около 200 страници, 
разпределени в 70 глави, 
предговор, послеслов и 
добавени документи. Спо-
ред проф. Илиева заглави-
ето на този труд е “За древ-
ността на бащината земя 
и българските неща”, а 
авторът се представя като 
Петър Деодат Чипровски. 
Проф. Илиева е открила 
ръкописа в Университет-
ската библиотека на ита-
лианския град Модена, 
посочва онлайн издание-
то Severozapazenabg.com. 
Университетът е основан 
през 1175 г. и е един от 
най-старите в света. Биб-
лиотечната му мрежа е от 
десетина обекта, включи-
телно в провинция Реджо 
Емилия.
Цифровото копие на ръко-
писа е откупено с помощта 
на проект, финансиран от 
държавния Фонд “Научни 
изследвания” по проект 
“Гутенберговата револю-
ция и българите”.
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