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Последният ден на фе-
вруари се оказа и после-
ден  ден  на  съществува-
нето  на  ФК  „Черномо-
рец”.  Състоя  се  среща
между Управителния съ-
вет  на  ПФК  „Черномо-
рец” и общинските съве-
тници. Водещ на среща-
та бе  общ.  съветник  от
„Атака” Красимира Лю-
бенова.  Най-напред  се
изказа  Митко  Тошев,
изп.директор  на
ПФК”Черноморец”,  от
когото е  изискан проек-
топлан за завършване на
пролетния  полусезон.
УС  на ПФК  представи
финансов план за бъде-
щите разходи през 2011
г., изработен в три вари-
анта,  съответно  за  про-
дължаване на участието
на отбора в „Б” група, за
участие във „В” Северо-
източна  ФГ,  към  която
бяхме  до  –  скоро  и  за
продължаващо участие в
регионална  „А”  група.
Тези три варианта са из-
работени,  за да улеснят
общинските съветници в
решението си за бъдеще-
то  на  футболния  клуб.
Ако отборът остане в „Б”
група , ще са му необхо-
дими 431 000 лв., от ко-
ито 251 000 лв. са стари
задължения. Извън тези
пари на отбора в начало-
то на годината са приве-
дени 160 000 лв.

Вторият  и  третият
вариант са разработе-
ни при положение, че

Êðàÿò íà “×åðíîìîðåö”

не  сме  в  „Б”група,  а
играем  във  „В”  или
„А”-регионална  гру-
па,  което  само  Фут-
болният съюз може да
реши, За „В” група са
необходими  113 700
лв.,  а  за  „А”-регио-
нална – 54 700 лв.

Срещата  премина  в
приповдигнат емоцио-
нален  тон.  Тъй  като
съветниците получиха
финансовия  план  на
разходите  в  писмена
форма  в  началото  на
срещата,  съветникът
Ал.Кирилов  попита
точно  колко  пари  ще
трябват  на  футболис-
тите.   Съветникът
Ат.Жечев каза,  че ре-
ално  трябват  600 000
лв. и че това са много
пари. Дори да се нап-
рави  промяна  в  бю-
джета  за  2011  г.  и  се
намерят  средства  за
продължаване на уча-
стието в „Б” група  до
края на полусезона, то
после  откъде  ще  се
вземат пари за финан-
сиране  на  следващия
сезон?  Парите  от
520 000  лв.,  гласуван
резерв  на  последната
сесия на 17 февруари,
няма  да  се  прегласу-
ват, за да ги налеем в
отбора за довършване
на полусезона – отбе-
ляза Ат.Жечев.

При отправено обви-
нение от друг общинс-
ки съветник – Е.Диков,

че в основата на всич-
ко стои г-н Жечев, кой-
то си прави предизбор-
на кампания. Ат.Жечев
отговори,  че  не  се  е
кандидатирал за ника-
къв пост, но за това, че
е  инициатор  да  няма
футбол  в  Балчик,  т.е.
да не  е  субсидиран  от
Общината, е „за” от са-
мото  начало.  Грешки-
те  на  общ.съветници
са, че са пропуснали да
обяснят на медиите за-
що  няма пари  за про-
фесионалния  футбол.
П р оф е с и о н а л н и я т
спорт  е  голямо  бреме
за Общината. Има на-
трупани  огромни  за-
дължения и развитие-
то  на  ФК  е  водено
единствено  и  само  от
треньора, под ръково-
дството  на  кмета  г-н
Ангелов. Дори и УС не
е имал думата за израз-
ходване на средствата.

Бедри  Кемалов  зая-
ви,  че  на  последната
сесия не са отпуснали
никакви  средства  за
отбора, тъй като те ще
отидат за задължения-
та на ФК. На предсто-
ящата сесия ще се уч-
реди ДЮШ към Общи-
на Балчик с един при-
личен бюджет от 100 –
150 000 лв. Ще има па-
ри  за  стадион  и  да  се
подберат  добри  тре-
ньори. На същото мне-
ние е и Ивелина Коле-
ва. Тя пита колко про-

цента  от  бюджета  на
ФК се дават за разви-
тието  на  ДЮШ.
Ат.Атанасов и отгово-
ри, че има 20 %, което
на практика е 200 000
лв.  за  2010  г..  УС  на
ПФК и съветниците са
убедени,  че  тези пари
не са  изразходвани за
децата. Ат.Жечев отно-
во взе думата и каза, че
вероятността  отборът
да  остане в  „Б”  група
клони към нула. Но па-
ри за децата ще има.

Децата, обаче, ще си
починат  този  полусе-
зон,  защото  няма  да
участват  в  нито  един
мач  при  закриване  на
ФК. След срещата Ми-
тко Тошев обяви, че ве-
днага пуска факс, с кой-
то ФК се отказва да уча-
ства в пролетния полу-
сезон на „Б” група.

Остава  да  чакаме  на
следващата  сесия  как
ще  се  реши  бъдещето
на  Детско-юношеската
школа  /ДЮШ/  и  това,
че няма да играят в то-
зи полусезон ще им на-
вреди или не.

Футболният клуб  ще
се обяви  в несъстоятел-
ност -  заяви С.  Симео-
нов, член на УС на ПФК
“Черноморец”,поради
невъзможност да покрие
свойте задължения и над
100-годишната  история
на футбола в Балчик ще
отиде в небетието.

Антония КОСТОВА
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Уважаеми съграждани
Предлагаме на вашето внимание всички разходи по културния календар за

2011 година. За културните мероприятия, сумата, гласувана от Общински съвет
Балчик е в размер на 367 100 лева. За спортни дейности гласуваната сума е
2 006 164 лева, от които 1 380 100 лева са за ремонт на стадиона в Балчик.

             Таблица 1                                                 Таблица 2
              – Културен календар.                            – Спортен календар.
За всички културни мероприятия, които не бяха отразени конкретно в ка-

лендара за 2011 година, особено що се касае за изявите на самодейните със-
тави на Общината, ОбС ще взема отделни решения за финансирането им,
след представяне на предложения. Именно за тази цел е предназначен заде-
леният резерв от 520 500 лв. Искаме чрез тази публикация да стане ясно, че
празниците с местно и регионално значение, в това число Коледните и Ново-
годишни не са заличени от културния календар за 2011 година.

Група общински съветници: Стефан Павлов, Атанас Жечев, инж. Вален-
тин Атанасов, Красимира Любенова, инж. Веселин Николов, Бедри Кемалов.
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На 12 февруари 2011
г. Общинската организа-
ция  на  ДСБ  в  Балчик
проведе годишно отче-
тно-изборно  събрание.
Председателят  Петър
Д.Петров  анализира
дейността на ДСБ през
двугодишния  период.
Той подчерта принцип-
ната политика на ДСБ  в
предизборните  кампа-
нии, която ще се следва
и  в  бъдеще.  Финансов
отчет на партията напра-
ви Иван Малев. Събра-
нието  преизбра  Петър
Петров за председател и
ръководство в лицето на
Иван Малев, Атанас Пе-
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тров, Антония Костова,
Симеон Симеонов, Вен-
цислав Тодоров.

Събранието продъл-
жи с дискусия, в която

дейно  участие  взеха
Д.Малева, Ю.Христо-
ва, А.Костова, Г.Вели-
ков и др.

Радан Кънев, гост от
Националния  щаб  на
ДСБ съобщи за нацио-
нално съвещание, което
ще се състои в Ст.Заго-

ра през март. Там ще се
вземе  решение  за  въз-
можната  коалиция  със
СДС в предстоящите из-
бори.

Събранието прие но-
ви членове. Предложени
и единодушно избрани
за участие в регионална-
та  конференция  на  19
март в Добрич са Анто-
ния Костова  и Симеон
Симеонов заедно с пре-
дседателя П.Петров.

Събранието приклю-
чи в атмосфера на сво-
бодно изказани мисли,
предложения и събесе-
дване.

Мария АНДРЕЕВА

Голямо говорене пад-
на  по  темата  СРС.  Не-
що се завърта в медии-
йото пространство и се
експлоатира „до дупка”,
на всички медийни ни-
ва  –  от  сериозните  до
комично-сатиричните
формати.  Накрая  всич-
ки  ще  излезе  кьор  фи-
шек като  всяко  нещо  в
България. Новини тряб-
ва да се произвеждат, но
е наложително медиите
и да се съобразяват с не-
гативния  поток,  който
се излива върху народа
ни.  Едно  време  беше
друго, всичко беше иде-
ално,  спестяваха  ни  се
отрицателните  неща  и
ние си мислехме, че жи-
веем в рая. Такава беше
медийната политика то-
гава. Е, оказа се, че рай
няма, но пък и по  този
начин  не  могат  да  ни
убедят че всичко е сим-
фония в черно. Повече-
то  от  хората  проумяха
нещата  и  вече  малко
гледат новини и полити-
чески предавания.

Та за СРС-тата. Тях ги
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е  имало  и  ще  ги  има.
Първото датира от 6-тия
век  пр.Хр,  а  последно-
то може би ще бъде по-
дкожен чип, който ще се
поставя на всеки човек,
за да бъде контролиран,
според най-новите пос-
тижения на науката. Та-
ка  ще  бъде  изградено
едно  по-нормално  об-
щество,  ако  това  изоб-
що е възможно.

Нашата  България  е
колкото  един  квартал
на Ню Йорк и е пълна
с  агенти. Като  се поч-
не от децата, та до го-
лемите.  Всеки  наблю-
дава  живота  и  профе-
сионалните  умения  на
другия  –  поръ чково
или не. Такъв е прекия
път за създаване на ин-
триги,  клюки  и  други
негативни явления, но
това  е Изтокът,  с  ори-
енталския манталитет.
По  време  на  турското
робство е било прести-
жно  да  си  доносник,
защото  така  си  осигу-
ряваш  жив от  като  в
рая. Известният ни ис-
торик  С.  Казанджиев,
който се занимава с из-
следване на живота на
Левски, изнася срамни
факти за съратници на
Левски,   които  са   го
преда вали.   Тъ жна  е
констатацията  на  уче-
ния: „Това нещо го ня-
ма нийде по света. За-
това  сме  „кофти  мате-
риал”. Гордост  е  били

тогава,  пък  и  сега,  да
бъдеш доносник. СРС-
тата трябва да помагат
на държавата, както е в
света, но от продажни-
те  и махленските пол-
за няма. Резултата е би-
тови  скандали,   люти
клетви до 9-то коляно,
кражба на ток и вода за
отмъщение  и  ред  още
долнопробни  деяния,
на  които  сме  свидете-
ли. Българинът сякаш е
създаден  да  вреди  на
ближния си, така се чу-
вства комфортно. Тога-
ва как да има граждан-
ско общество в Бълга-
рия, щом не сме обеди-
нени ?

Разузнаването е най-
старата  професия,  но
то трябва да служи са-
мо за държавни цели, а
битовото да се наказва,
защото зацикля нацио-
налната ни енергия.

Накрая искам да благо-
даря на Маруся Костова
за  това,  че  издава  мои
статии от 1999 година до
днес, които смятам да из-
дам в отделна книга.

Много хора в града ме
питат плащат ли ми за то-
ва, че пиша ли по поръч-
ка? Всичко, което съм на-
писала – стихове и проза,
е създадено от душа. Яв-
но такъв ми е генетични-
ят код. Ако се бях родила
на Запад, а не на Изток от
рая  –  нещата  щяха  да
бъдат други.

         Ирена ИЛИЕВА
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