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Общинският съвет на пенсионерите с председател Ангел Събев и председателите на пенсионерските клубове от Общината - на тържество в ресторант "Престиж" на 15.01.2016 г.
Фото: Маруся КОСТОВА

Г-н Събев, вече 9 години сте
председател на Общинския съ-
вет на пенсионерите.  На 15 яну-
ари 2016 г. се събрахте с предсе-
дателите на отделните клубове
от Общината на тържество и от-
чет за изминалата година. Как-
во казахте на своите колеги
на това първо за годината съ-
биране:

От името на Управителния съ-
вет на Общинската пенсионерс-
ка организация поздравих пре-
дседателите на клубове по мес-
та, пожелах им здраве, щастие и
спорна организационна работа.

Безспорно, изминалата 2015
година беше динамична. Година
на разнообразни случки и съби-
тия, които се отразиха в нашата
работа. Ние, пенсионерите, не
участваме вече пряко в иконо-
миката на страната. Каквото сме
могли, дали сме за страната си.
Имаме трудов стаж от 30, 35, 40
и даже 50 години в различни об-
ласти – здравеопазване, просве-
та,  селско стопанство, в заводи-
те и предприятията на Община-
та.  Не са малко трудовите ни го-
дини. Но държавата пренебрег-
ва пенсионерското съсловие. Пра-
вейки съпоставка с други дър-
жави, разликата е огромна. Про-
паднаха всякакви обещания, че
ще има реформа, че ще има уед-
наквяване, сближавания до Хо-
рата от „Третата възраст” от стра-
ните на ЕС. България е на после-
дно място по големина на пенси-
онното заплащане. Нашият пен-
сионер линее, мъртвее с най-мал-
ката пенсия в цяла Европа.

Каква е насочеността на
Вашата работа през Новата
2016 година?

По традиция в началото на
всяка календарна година прие-
маме План-програма за дейно-
стта на ОбС и пенсионерските
клубове. В нея отбелязваме раз-
лични културно-масови мероп-
риятия, чествания на бележити
дати и годишнини, събирания за
обмяна на опит и др. Особено
внимание обръщаме на художе-
ствената самодейност, съвмест-
но с читалищата. Забележителен
е ежегодният на 1 август Нацио-
нален преглед на художествена-
та самодейност в НЧ „Паисий
Хилендарски”, където тази го-
дина участваха над 800 пенсио-
нери от 90 групи и множество
индивидуални изпълнители.
Председателят на журито На-
дежда Касабова от НС на пенси-
онерите даде висока оценка за
масовостта и добрата организа-
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На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и

местната администрация, във връзка с чл.133, ал.2, чл.137, ал.1, т.1 и §5,
ал.1, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за туризма
(обн.ДВ, бр.30/26.03.2013 г., посл. изм.ДВ.бр.79/13.10.2015 г.), и
Решение на Общинската експертна комисия по категоризиране на
туристически обекти по протокол №18/05.11.2015 г., реших

   НАРЕЖДАМ: В съответствие с чл.137, ал.1, т.1  от ЗТ и
неизпълнение на задължението по § 5, ал.1, т.2 от ПЗР на същия закон,

 П Р Е К Р А Т Я В А М категорията на следните туристически обекти:

ция на Прегледа в доклада си на
пленума, проведен на 12.12.2015
г. в София. Н.Касабова сподели,
че е дълбоко впечатлена от Бал-
чик, от съдействието на Балчи-
шката община, на ОбС на пенси-
онерите, въпреки напредналата
възраст на членовете на отдел-
ните клубове и художествени ко-
лективи.

Кои събития отбелязахте
специално?

На високо ниво бяха отбеля-
зани: 75-годишнината от възв-
ръщането на Южна Добруджа
към майка България. Участвах-
ме в градското тържество и в
Първия международен форум
„Българско наследство” от 28 до
31 август 2015 г., където специ-
ално разговаряхме и създадох-
ме връзки с художествени коле-
ктиви от Бесарабия, Молдова.
Наши колективи от Оброчище,
Гурково, Дропла, Стражица и
индивидуални изпълнители бя-
ха наградени с плакети и купи за
отлично представяне във фолк-
лорния конкурс за автентични
български песни и танци. Заедно
с Литературния клуб и много
граждани обсъдихме книгите на
добруджанските краеведи Иван
Радев, Люба Радославова, Геор-
ги Балабанов, Иван Доминика,
Петър Янков и др. Пак в рамки-
те на форума „Българско насле-
дство” чухме историците
акад.Георги Марков, проф. Ни-
колай Червенков, проф.Елена
Рацеева, проф.Калчо Калчев,
поети и писатели от Балчик и Бе-
сарабска Молдова.

1 октомври се наложи ка-
то Международен празник на
възрастните хора, изпъкващ
пред Международния ден на
музиката и поезията.

С висока отговорност ор-
ганизираме този ден в местно-
стта „Текето” в с.Оброчище
Общински събор на пенсионе-
рите.  „Текето” стана истински
културен, религиозен, истори-
чески център в нашата Общи-
на, след като по европейски
проект бе изцяло подновен и
реставриран. Благодарим за
това, че ОбА ни дава възмож-
ност да празнуваме там, че кме-
тът г-н Николай Ангелов удър-
жа на обещанието си и ние мо-
жем, над 350 души, с безпла-
тен транспорт и обяд, под пок-
рив, който не тече и на добър
заслон да празнуваме 1 октом-
ври.

Излизате ли извън Об-
щината?

Ежегодно участваме във
Варненския „Листопад на спо-
мените” и в Празниците на ви-
ното, на изобилието в МОЛ Вар-
на. На 21—22 ноември участва-
хме в Нац.преглед на художест-
вената самодейност, който се про-
веде в Културния дом на Арми-
ята в София. Проф.П.Льондев
даде висока оценка като предсе-
дател на журито за нашите коле-
ктиви: „Блага дума” с.Сенокос,
завоювал златен медал, с р-л
Хр.Христов;  „Екрене” с.Кра-
нево, с р-л Николина Стефано-
ва и „Росна китка”, с р-л  Стойка
Георгиева, към Сдружението на
военноинвалидите и военнопос-
традалите в Община Балчик.
Имаме и редица срещи в и из-
вън Общината с подобни колек-
тиви, от които срещи се връща-
ме доволни и с идеи за организи-
ране на още по-сносен органи-
зационен живот.

Много пенсионери казват,
че клубовете за тях са като
втори дом, нали!

Да. Балчишките клубове, ма-
кар и доста на брой - 24, са добре
обзаведени, отговарят на усло-
вията за хигиенна поддръжка и
постоянно се модернизират.
Особено сме благодарни за това
на ОбА и ОбС  Балчик, защото
кметът г-н Николай Ангелов и
председателят г-н Атанас Жечев
лично се ангажират.

 Години наред УС на Коопе-
рация „Черно море – Балчик”, с
председател Младен Мартинов,
както и други кооперации и арен-
датори по места,  даряват на клу-
бовете по 200 лв. годишно за
провеждане на пенсионерски ме-
роприятия. В края на есенния
сезон бе открит още един нов,
модерен клуб на пенсионера в
кв.”Възраждане” /”Гемеджито”/
с председател Димитричка Те-
мелкова. Трябва да има клубо-
ве на пенсионера, защото мла-
дите все повече намаляват, а пен-
сионерите трябва да изживяват
в добри условия своята старост,
когато са в своя втори дом – клу-
ба – казват Илия Илиев /Илю-
шата/, Тодор Добрев, Сава Мар-
тинов, Цветан Цветков и Миха-
ил Павлов, на чиято здрава 90-
годишнина се възхищавахме. За
съжаление обществено най-акти-
вният Михаил Павлов е вече по-
койник, но всички вървят по ре-
да си и обсъждат това с прияте-
лите, с връстниците си, с бивши-
те си колеги – в клуба, в острова
на своя достоен социален статус.

Маруся КОСТОВА

На основание
чл.137, ал.3 от Закона
за туризма  нов а
категория на
обектите се определя
по реда на чл.129.

           Заповедта да
се сведе до знанието на
с ъ о т в е т н и т е
длъжностни лица за
сведение и изпълнение,

да се публикув а в
сайта на общината,
местния печат и да се
обяви на видно място в
сградата на ОбА - гр.
Балчик.

НИКОЛАЙ
АНГЕЛОВ

Кмет на
Община Балчик




