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Както и в предните години, заинтересованите от това какъв ще бъде
бюджетът на Общината  за 2015 г., бяха много малко. Общественото
обсъждане беше по-скоро пресконференция на кмета с  местните медии

Николай Ангелов (кмет на Община Балчик) и Михаил Димов (началник
отдел “Бюджет, финанси и счетоводство”) приемат въпросите  във връзка с
гласуването от ОбС на предстоящия бюджет. фото: М. КОСТОВА

Общественото обсъ-
ждане на бюджета бе
активно, макар и с
малко хора.

На общественото об-
съждане на бюджета, съ-
стояло се миналата сед-
мица, освен въпроси за
изграждане наново на
подпорната стена до
мотел "Алекс", възста-
новяване на пешеходни-
те пътеки, градинките и
отсечка от 30-40 м.по
пътя за в.з "Кулака", по-
ставени от гражданина

М.Станчев , чухме успо-
кояващия кметски отго-
вор, че има вече избран
изпълнител, строител,
въпреки че пари са се
очаквали от Министер-
ството на бедствията и
авариите, но финанси
досега не са получени.
   Все пак предложената
рамка на бюджета за
2015 г. е добра - 17 875
000 лв. За асфалтиране
на нови пътища в Общи-
ната ще бъдат заделени
2 млн. лв. За ремонт на

детските градини в Об-
рочище, ОДЗ № 2 Бал-
чик, Безводица и  части-
чно ремонтиране в дру-
гите градини изисква
около 700 000 лв. И те ще
бъдат дадени - заяви
кметът Н.Ангелов.
   Браншовиците от ту-
ризма винаги питат къ-
де са парите от курорт-
ната такса, как се съби-
рат, вземат ли се и от не-
легалните и почти неле-
гални къщи за гости, в
какво се инвестират?

Отговорът е, че през та-
зи година има подготве-
на Програма за разви-
тие на туризма, като
средствата в нея са кол-
кото миналата година -
1 160 000 лв. те ще бъдат
инвестирани в строи-
телство и ремонт на
улици, поддържане на
зелените площи, за рек-
лама в България и в чу-
жбина. До края на годи-
ната/ не знам дали вече
е регистриран в Съда/
Съветът по туризъм ще
се произнесе по разход-
ването на парите от Ту-
ристическата програма.
   Вестник "Балчишки
телеграф" предложи да
се преосмислят спон-
сорските средства за фе-
стивалите, тъй като от
тях Общината няма ни-
каква възвръщаемост-
от рекламата на общес-
твените изяви, полза ни-
каква- фестивалите не се
посещават от балчик-
лии, защото се провеж-
дат в Двореца или къс-
но в центъра на града,
когато няма транспорт,
участниците във фести-
валите се броят на пръ-
сти, а парите за тях са с
хиляди. После се вижда,
че участниците "игра-
ят" сами за себе си.
Има смисъл от прове-
ждането на местни ма-
сови мероприятия и
фестивали, от спонсо-
рирането на всички те-
атри, които идват в Бал-
чик, за да могат граж-
даните да ги посещават
с билети на символич-
на цена. Спортните дея-
тели се обадиха, че за
"Черноморец", който се
изявява добре напосле-
дък в група "В" също има
нужда от повече средст-
ва, които от фестивалите
могат да бъдат пренасо-
чени към спорта.

/продължава в следва-
щия брой/            /Б.Т./

Òúðæåñòâåíà ñëóæáà
çà Âúâåäåíèå Áîãîðîäè÷íî
â õðàì "Ñâ.Ïåòêà" Áàë÷èê

На 21 ноември наша-
та православна църква
отбелязва официално
празника "Въведение
Богородично", познат в
обществото и като "Ден
на християнското се-
мейство и християнска-
та младеж".
   Според легендата в
Светото Евангелие, на
този ден, малката Мария
/по-късно Богородица,
назована така от нашия
народ с много обич и
почитание/, изкачила
сама стъпалата на хра-
ма и била въведена в
православната христи-
янска вяра. Ето защо, то-
зи ден е обявен за един
от големите християнс-
ки празници, наред с 15
август, когато се отбеля-
зва Успение на Пресве-
та Богородица /Голяма
Богородица/ и 8 септем-
ври - Рождество на Пре-
света Богородица /Мал-
ка Богородица/.

След тържествената

служба, отслужена от
отец Георги Петков в
храма "Св.Петка" в
кв."Левски", където, за
съжаление, лошото вре-
ме ограничи посещени-
ето там /обикновено на
големите християнски
празници църквата и
двора около нея, са пре-
пълнени с вярващи/и
малко хора можаха да се
насладят на хубавата
служба в този празни-
чен ден, да чуят заклю-
чителното слово на
отец Георги Петков за
същността на празника
и неговото значение в
съвремието ни, когато
семейството и вярата в
Бог, любовта към Бого-
родица, крепят човека.
   И още нещо, много
подходящо, и добро се
случи в храма "Св.Пет-
ка". Тук гостува и изпъл-
ни няколко религиозни
химна певческата група
на клуб "Здраве" с пре-
дседател Тодорка Хари-

занова. Певците, ръко-
водени от диригента на
Общинския пенсионер-
ски хор Тодор Тодоров,
изпълни с вдъхновение
"О, майко Богородице",
"Кой Бог е велик" и др.
Храм "Св.Петка" се ог-
ласи от тези популярни
църковни химни и се
получи още по-тържес-
твена атмосфера, кога-
то и църковната певчес-
ка група с ангелския глас
на Светлана Иванова, се
присъедини към клуб
"Здраве".

Подобни прояви обо-
гатяват църковната ат-
мосфера, правят я още
по-привлекателна и до-
принасят за по-активно-
то посещение и от по-
вече млади хора. Младе-
жи, които нашата Хрис-
тиянска църква трябва
да приобщава и пази от
жестоките предизвика-
телства на съвременния
живот.

Мария АНДРЕЕВА

Протойерей Георги Петков раздава нафора в църквата “Св. Петка” Балчик
на Въведение Богородично.                                        Фото: Георги ЙОВЧЕВ

На големия християнски празник Въведение Богородично - Ден на
християнското семейство и христянската младеж, 21 ноември, в църквата
“Св. Петка” в кв. “Левски” Балчик протойерей Георги Петков отслужи
тържествена литургия за енориашите, за тяхното добруване и здраве.

Църковният хор, воден от Светлана Иванова, бе подкрепен от група за
църковни песни към Пенсионерски клуб “Здраве” с диригент Тодор
Тодоров. Тази инициатива дойде миналата година от участниците в
Общинския пенсионерски хор, с председател Тодорка Харизанова.
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Един от красивите медали от колекцията на
Борис Червенков, заслужен на юбилейния тенис
турнир в “Албена” тази година.            Фото: БТ

На 23 ноември във вар-
на балчишките тенисисти
Борис Червенков и Краси-
мир Михайлов взеха учас-
тие в поредния турнир по
тенис на маса, който се
проведе в зала №2о на Дво-
реца на спорта във Варна.

25 състезатели бяха раз-
пределени в 3 групи: в
Първа група - първи се
класира Красимир Михай-
лов /Балчик/, без загубена
среща; във Втора група
на първо място се кла-
сира прокурор ….Ми-
чев /Варна/; в Трета гру-
па - първи е Борис Чер-
венков /Балчик/.

На финала Красимир
Михайлов загуби с 2:3 гей-
ма от варненеца ….Мичев
и зае трето място, а Борис

Червенков победи непобе-
димия ….Мичев с 3:1 гей-
ма и без загуба се класира
първи.

Балчиклии отново дока-
заха, че са най-добрите в то-
зи спорт, макар че поради
финансови причини не
можаха да участват във
втория международен
турнир в Дубай, както и в
предстоящия 15
международен турнир в
град Хургада, Египет.

През следващата година
предстоят европейски
ветерански игри в Ница,
второто европейско
първенство в Тампере,
Финландия и петото
световно първенство във
Ваймар, Германия

/Б.Т./




