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 * Обяви * Обяви * Обяви *
Продавам

*Продавам парцел
900 кв.м в с. Царичино
с дървена барака.
Тел:0886 78 72 29 /5-5/
*Продавам комби-

нирана детска количка,
става люлка;цвят зелен,
с чанта; три положения
на седялката /легнало,
полулегнало, седнало/
100 лева /цената подле-

жи на коментар/
Тел: 0885 065 835, 0897

457 103                    /10-2/
*Продавам 3-стаен

апартамент в ж.к Балик.
Тел: 0898 839 520 /5-2/
*Продавам  витрини и

стелажи
Тел: 0887 185 020  /2-1/

Разни
*Продавам  четири

двойки фазани по 40 ле-

Ресторант
Балчик предла-

га всеки ден
различно обед-

но меню и
доставка по
офисите и
домовете.
Тел. за заявка:

7 - 28 - 09
  0893 576 410

ва двойката.
Тел. 0899 836 964
*Рекламна  агенция

“BKdesign”  Компл.
“Марина Сити” предла-
га;  Предпечат и  печат,
визитки,  флаери,  бро-
шури, плакати, сувени-
ри,  надписи  от фолио,
транспаранти, знамена,
табели, светещи табели,
обемни букви,  облепя-

не на автомобили, бил-
бордове.

Тел :0888 94 25 23
0885 97 91 10  /10-1/

bkreklama@gmail.com
*Монтаж  на  домо-

фонни уредби и SOS ел.
услуги

Тел 0887 635 71 /10-1/
*Хотел “Балчик”

има свободни стаи
 за работници.
Тел: 7 - 28 - 09

Страшна и стряскаща
бе изминалата седмица-
та! Бяха разбунени духо-
вете на нашите съгражда-
ни, след утвърждаването
на разходната част с пре-
дложените промени на
Бюджет 2011, на послед-
ното заседание на ОС Бал-
чик, и то в частта му, коя-
то гарантира и опредяля
съдържанието на култур-
ния  календар  в  нашия
град, както и съдбата на „
Цар Футбол”, и... ни раз-
дели на „ за” и „ против”.
Раздели ни, защото бяха
занижени  чувствително
сумите, необходими  за
провеждането на някои от
фестивалите  в  нашия
град. За  други не  беше
предвидена никаква сума,
както и за футболните от-
бори на„  Черноморец”
Балчик. С това си реше-
ние, представителите на
политическите партии в
ОбС  Балчик  създадоха
впечатлението, че макар
и негласно, са започнали
предизборните си кампа-
нии за предстоящите ме-
стни избори 2011. В това
няма нищо странно! Оби-
чайно и  нормално  е!  В
последната година от ман-
дата на управление на все-
ки ОбС,  традициите отда-
вна са точно такива, на
противопоставяне, било
то, кмет на община сре-
щу общински съветници
и обратно. Преди бяха са-
мо сини срещу червени,
а сега май, че всеки сре-
щу всеки. Въпреки това,
може да очакваме, че на
следващата сесия, ще се
извършат нужните и ра-
зумни корекции в разход-
ната част на Бюджет 2011,
т.к. Общинският съвет е
оставил  резерв от 500 000
лева, а и емоциите може
би ще бъдат на кота нула.
Друго  поведение  не  би
било нито нормално, ни-
то мъдро. Какво ни оста-
ва? Да чакаме новите ре-
шения! Разумът да надде-
лее!  Българският род  е
оцелял, защото винаги е
намирал форми, средст-
ва и пари, за да запази сво-
ите културни традиции.

По – ощетени от стек-
лите се обстоятелства, на-
вярно ще останат футбол-
ните запалянковци. Допу-
скам, че ОбС ще предви-
ди една част от гореспо-
менатата сума да бъде из-

“ÊÎÉ Å ÏÎ - ÏÎ - ÍÀÉ”
ползвана за издръжката
на ДЮШ по футбол, до-
като средства за предста-
вителния отбор на „ Чер-
номорец” Балчик е вид-
но, че няма да има зало-
жени в разходната част на
бюджета. Това означава,
че отборът напуска вто-
рия ешелон на футболна-
та група. Защо? Нима не
можеше да се приключи
нормално първенството?
Как да си отговорим на
този въпрос? Кметът на
общината, така или ина-
че,  си има своята истина
и своето обяснение, как-
то и всеки един от общин-
ските съветници! Но, кой
от тях би казал своята ис-
тина? Кога и къде? В пос-
ледните си дадени интер-
вюта  в електроните  ме-
дии, кметът на общината,
обвинява общинските съ-
ветници за орязаните сре-
дства за култура и спорт,
учудвайки се, че  преди
месеци, този, същият Об-
щински съвет, е отказал
над милион лева от ТАК-
СИ ЗА ВЯТЪРНИ ГЕНЕ-
РАТОРИ, сега пък се чу-
ди, че ощетява културата
и спорта,  а някои от об-
щинските съветници, по-
лучили възможност  за
медийна изява, оправда-
ват  своето поведение,  с
обстоятелството,  че  не
бил даван отчет за разхо-
дите на средствата, пред-
видени за култура и спорт,
и  поради тази  причина
гласували за тяхното чув-
ствително занижение. Ня-
кои, явно не си знаят пра-
вата, така ми се струва!
Причината според  мен
не е в отчета, а в това, че
за „ Цар Футбол”  се из-
разходваха повече средс-
тва, отколкото е необходи-
мо. Обществена тайна е,
че  във  футболния  клуб
отдавна има нещо, което
не е наред, но когато лип-
сва добра организация и
всякакъв  вид  контрол,
краят ще е такъв, фатален.

Гледайки  шеговито
на нещата, с лека усми-
вка,  имам  усещането,
че това, което се е слу-
чило на последното за-
седание на ОбС е игра
на „ Кой е по – по - най”
,  т.е.  кой  управлява  в
Община Балчик – Кме-
тът или ОбС.

Поглеждайки обаче от
друг ъгъл, имайки пред-

вид, че в пресата на някол-
ко места се загатна, че съ-
ществуването на футбол-
ния отбор на „ Черномо-
рец” Балчик може да на-
мери спасение при нали-
чието на благодетел, то за-
почвам да си мисля дали
това не е добре замислен
ход и заради нас публика-
та, се разиграва този „ ма-
лък градски театър”, след
чието представление мо-
же да влезем пак в канала.
За тези, които не се сещат,
да припомня, че през да-
лечната 1995 година, ме-
сеци преди да изтече ман-
датът на тогавашния ОбС,
се взе решение да се отда-
дат десетина петна от апе-
титната морска алея, вър-
ху които се построиха дне-
шните хотели „ Бяла къ-
ща”,  „ Двата петела” и
още други такива сгради.
Въпросните петна  бяха
подарени тогава на един
благодетел  на  футбола,
който с голяма жар и ка-
тегоричност обещаваше,
че в замяна, ще поеме из-
дръжката на ФК „ Черно-
морец” Балчик! За съжа-
ление касата на ФК не се
напълни,  но  имотите  и
днес пълнят касите на сво-
ите собственици, тогава-
шни псевдоблагодетели.
Има и още нещо симпто-
матично. По договор, то-
гава, бяха предвидени кла-
узи, които даваха възмо-
жност, при отпадане на от-
бора от по – горна  група,
сумата за издръжка авто-
матично да се занижава в
пъти.  Днес, отново  сме
месеци преди изтичане на
мандата  на  настоящия
ОбС. Футболният отбор
отново отпада от по – гор-
ната група  и ще  търси
спонсори, и сега момен-
тът е най – подходящ, за-
щото разходите за издръ-
жка на отбора ще са изк-
лючително малко в срав-
нение с това, което се хар-
чи до сега. А каква ще бъ-
де евентуалната цена, ко-
ято ще  трябва да  плати
община Балчик? Ще тря-
бва да следим! Не изклю-
чвам възможността вси-
чко това да се повтори от-
ново, защото една част от
запознатите с тогавашния
сценарий, днес са в ОбС
и кметския екип. Дано не
бъда лош пророк. Време-
то ще покаже!

Павлин ПАВЛОВ

На 17 февруари 2011 г.
след кратко мъчително

боледуване, поради грешна
диагноза,

поставена му от Общинския
съвет, почина

 „Черноморец” Балчишки.
С дълбока скръб

Старият войн Мильо Йочев

Ñêðúáíà âåñò

На 18 февруари 2011
г. беше началото на ме-
мориал  „Александър
Хаджипетров”, който се
проведе  в  хотел  „Кос-
мос” в гр.Бургас. Турни-
рът продължи 3 дни до
20 февруари. Участваха
87 шахматисти от цяла-
та страна. Личаха име-
ната  на  гросмайстор

Äîñòîéíî ïðåäñòàâÿíå íà Îãíÿí Ìèêîâ
Момчил  Николов,  на
международните майс-
тори  Петър  Арнаудов,
Сашо Николов, Вален-
тин Памбукчиан.

Шахматен клуб „Бал-
чик” беше представен от
Огнян Миков, участник
на международни и ре-
публикански  състеза-
ния. Още в първия кръг

Огнян поднесе изненада,
като завърши реми мм
Павел  Димитров  от
В.Търново. Тази партия
се отрази с положителен
аспект в играта на нашия
състезател и до края на
турнира  той  постигна
чудесни победи. В пос-
ледния кръг успя да по-
беди опитния майстор от

Бургас – Желко Желев.
Със своите победи и с

желанието си за игра Ог-
нян  показва,  че  прите-
жава голям потенциал и
борбен дух. Надявам се,
че ще продължава да се
развива, за да не загуби
шахматът един от свои-
те големи почитатели.

Красимир КИРЧЕВ

Фестивалите трябва да
бъдат подкрепени и смя-
там, че културният живот
трябва да бъде още по-на-
ситен. Смятам, че средст-
ва като 70 хил лв.за “Кла-
сик дейз” даже са недоста-
тъчни! Това се отнася и за
пленера, който организи-
ра художникът Валентин
Шалтев, както и за фести-
вала “Виа Понтика” и за
всички.

Но в същото време , кме-
тът Ангелов се опитва да
противопоставя един фес-
тивал на друг . Това е не-
допустимо за мен . Току
що разбрах , че кметът на-
рича фестивала, който аз
организирам – “Св. Ата-
насий” и на който той се
явява патрон, самодеен и
ненужен. Разбрах , че са
увеличили субсидиите за
него на 6 хил лева, което се
явява МАЛКА част от ну-
жните за феста, който пос-
реща всяка година по 200
участници -православни ,
католици , евангелисти ,
мюсюлмани , главно от съ-
седните страни, които тря-
бва да спят и да се хранят .
Фестивалът е уникален за
Европа  ,  защото  събира
различните религии на ед-
но място. Така казват чу-
ждите медии. Фестивалът
бил  на непрофесионално
ниво, понеже сам кметът е
бил свидетел - го твърди .

Да, през 2008 г кметът
дойде да открие фестива-

Êúäå å ìÿñòîòî íà ôåñòèâàëà
“Ñâ.Àòàíàñèé” çà öúðêîâíî ïååíå?

ла, постоя 15 минути, по-
говори  с турския  консул
и изслуша изпълнението
на хор “Св. Георги Побе-
доносец” от Стара Загора
, който е съставен от соли-
сти  и  хористи  от  Опера
“Стара Загора”. Не знам
как ще ще се почувстват
тези певци, ако научат ка-
кво говори за тях кметът
на Балчик и дали някога
ще поискат отново да гос-
туват . В същата година
взеха участие хорът Белг-
радски мадригалисти , ко-
ито единствени имат цър-
ковен орден в цялото пра-
вославие Те изпяха в Бал-
чик нова българска литур-
гия с автор Дарина Васи-
лева – събитие, което се по-
втори в Патриаршията на
Белград и бе отразено ши-
роко  от  Българската  и
Сръбската национални те-
левизии , много печатни
медии. Тази година със съ-
щата литургия ще бъдат
гости на София и ще пеят
в криптата на “Александър
Невски”. В момента литур-
гията се изучава от хора
на Консерваторията в Ко-
мо Италия. Тази литургия
е дело на Фестивал Св Ата-
нас, за която от кмета на
Балчик  не  е  поискана и
стотинка.Твърдя, , че ви-
наги на фестивала взимат
участия такива хорове , но
и като поощрения взимат
и участие по 2 хора и от
средно ниво. Но вярвам,

че комисията по избора,
начело с проф. Таня Хри-
стова, тази година от проф.
Алесандру Съчиу  от Кон-
серваторията  гр.  Клуж,
никога няма да върне хор
като този на отец Саръев
например, защото макар и
на непрофесионално ниво
този хор върши в града си
велико дело . 

Мога още много да ка-
жа:-как румънска теле-
визия всяка година пра-
ви 1-часов филм за фес-
тивала, как БНТ напра-
ви документален филм
за фестивала, без да са
искани пари от община-
та и как събирам средс-
тва и спонсори и какво
струва това . 

И последно. Аз съм го-
тов да се откажа от сред-
ствата - 6 хил лева, които
са ми гласували ,ако тези
6 хил. лв. са провалили
субсидии на другите фе-
стивали. Пък и кметът му
направи много лоша рек-
лама, която обижда. Ма-
кар че е патрон на фести-
вала . Разбира се, този от-
каз ще го направя на спе-
циална пресконференция
.

Да, несправедливо е фе-
стивали, които са си спече-
лили име, да останат без
финансиране и се надявам,
че нещата ще бъдат попра-
вени, но кметът Ангелов
изказа мнение, което оби-
жда и нанася вреда не са-
мо на фестивала “Св Ата-
нас”, който е уникален за
Европа, според коментара
на радио Ватикана. Това е
мнение, което се споделя.

На Фестивала е участвал
хърватски  католически
хор, който след представя-
нето си в България пя след
три дена в “Св. Петър” в
Рим пред папата. Но как-
во ли разбира папата .....

Ужасен съм! Как може
за футбол да се дават  1
мил. лева ? Та това е  бю-
джетът на 2 ПРОФЕСИ-
ОНАЛНИ    ТЕАТЪРА
ИЛИ  ЕДНА  ОПЕРА  В
БЪЛГАРИЯ.  И  как  на
всички  защитници  на
културата в Балчик това
не им прави  впечатление
. Г –н кмете, на Вас не ви
ли прави? Чувам, че ще-
ли да правят стадиона в
Балчик  с  3  мил.  лева
Много добре. Само че за
същите пари Мелницата
на брега  може да се пре-
върне в  дворец на  кул-
турата, където няма ни-
къде в България.

Тук  се  сравняваме  с
Каварна,  но  не  съм  чул
кметът Цонко да плюе по
собствен фестивал ( макар,
че имат един доста смешен
). И не съм чул също кметът
на Каварна да има такъв
остър  конфликт  с
общинарите. Не вярвам в
Каварна  общинските
съветници да са учили при
Аристотел  или  да  са
духовни като Далай Лама.
Защо  там  кметът  няма
конфликт?  Аз  лично
представих г-н Ангелов на
предизборното събрание
на Герб. Той дойде на власт
с  въпроси  като  защо
дишаме праха на Каварна .
Е защо го дишаме ?.....

Тодор АНАСТАСОВ




