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Димитрин  Димитров
пред  в .”Балчишки
телеграф”

Димитрин Димитров е
директор на Дирекция
„Туризъм, еврофондове,
международно сътруд-
ничество и екология”
към ОбА Балчик от 5 го-
дини. Преди това има
стаж като администра-
тор и управител в ИТ се-
ктора. В ръководната му
дейност изпъкват каче-
ства на организиран ръ-
ководител и иноватор.

Кои са реализираните
европейски проекти?

За  програмния  период
2007-2013 г. по Оператив-
на програма “Регионално
развитие” 2007   2013 г.са
подготвени и реализирани
следните проекти:

- „Укрепване  на
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свлачище „Сборно място”,
-  „Рехабили таци я  и

благоустрояване на улици,
рехабилитация  на   два
паркинга и изграждане на
места  за  отдих  в  гр.
Балчик“,

- „Повишаване
енергийната  ефектив-
ност на образователна-
та инфраструктура  на
територията на община
Балчик“,

- „Защита  на
морския бряг на гр. Бал-
чик от абразия и ерозия“,

- „Реализация  на
Център за настаняване от
семеен тип  (ЦНСТ) -  гр.
Балчик с капацитет 14 де-
ца  и  благоустрояване  на
прилежащото дворно про-
странство в УПИ  III, кв.
148, ж.к. Балик“,

- „Обновяване  и
оборудване със специали-
зирана  апаратура  за  об-
разна диагностика и кли-
нична  лаборатория  на
МБАЛ-Балчик“,

- „Подобряване
на туристическите атрак-
ции и свързаната с тях ин-
фраструктура  на  терито-
рията на Община Балчик“,
чиято обща стойност е 20
041 905,42 лв.

По тази оперативна про-
грама Община Балчик бе
партньор и по проектите

„Пъстрото лице на Добру-
джа”, и „Създаване и фун-
кциониране на Областен
информационен  център
Добрич“.

 По оперативна програ-
ма „Околна среда“  2007-
2013 г. се изпълняват про-
ектите „Рехабилитиране на
ПСОВ  Албена, общ. Бал-
чик“, „Изграждане на тре-
ти утаител и дълбоковод-
но  заустване  на  ПСОВ  -
Балчик  в  Черно  море  и
разширяване  обхвата  на
канализационната мрежа“
и „Претоварна станция за
твърди  битови  отпадъци
Балчик“ като част от про-
екта за „Изграждане на ре-
гионална система за упра-
вление на отпадъците в ре-
гион Добрич“. До този мо-
мент е приключило изгра-
ждането  на  Претоварна
станция за твърди битови
отпадъци, а по останалите
два са подготвени и внесе-
ни за разглеждане в МОСВ
прединв естиц ионн ите
проучвания.

Балчиклии не счита-
ме, че живеем в селски
район, но сме доволни,
че бяхме включени и в
“Програма за развитие
на селските райони”
2007 - 2013г.

Тази програма предос-
тавя много възможности,
но  за  изминалия  програ-

мен период Община Бал-
чик бе допустима само по
мярка 321 “Основни услу-
ги за населението и иконо-
миката в селските райони”,
затова в Кранево  бе реа-
лизиран проектът „Изгра-
ждане на канализация и ре-
хабилитация на водопро-
вод и пътна настилка на ул.
„Черно море”, с. Кранево
и рехабилитация на водос-
набдителна, канализацион-
на мрежа и пътна настилка
на ул. „Дунав”, с. Кране-
во”    на  обща  стойност
2 556 962,00 лв.

В нашата община се ре-
ализираха и много проек-
ти по Оперативната прог-
рама “Развитие на човеш-
ки те  ресурси”  2007  -
2013г. Кои са те и на каква
стойност? Колко работни
места се осигуриха за хо-
рата от Община Балчик?

Реализираните  проекти
по тази програма са „Про-
тегната ръка”, „Протегна-
та  ръка  за  помощ”,  „Да
протегнем  ръка  за  по-
мощ“, „Ние играем и учим
заедно“, „Подкрепа за до-
стоен  живот“,  „Старт  на
кариерата”,“Нов  избор
развитие и реализация”. В
момента се изпълнява про-
ектът „ЦНСТ  Балчик“.

В рамките на всеки един
от проектите са предоста-
вяни специфични социал-
ни  услуги,  осигурена  бе
работа  за  над  400  безра-
ботни.

Разкажете повече за
проектите „Реализация
на Център за настанява-
не  от семеен тип
(ЦНСТ) - гр. Балчик с
капацитет 14 деца и бла-
гоустрояване на приле-
жащото дворно прост-
ранство в УПИ III, кв.
148 , ж. к. Балик“ и
„ЦНСТ  Балчик“.

Да, тези два проекта са
взаимно  св ързани.  По
“Оперативна  програма
Регионално развитие” бе
изграден центърът, с усло-
вия, близки до семейните,
в който ще бъдат настане-
ни 14 деца от специализи-
рани  и нсти туц ии.  По
“Оперативна  програма
Развитие на човешките ре-
сурси” е избран екип от 8
човека, които ще  се гри-
жат за тях.

По какви други опера-
тивни програми сте ра-
ботили?

С цел повишаване ква-
лификацията на служите-
лите  от  Община  Балчик
разработи и изпълни про-
ектите  по  Оперативна
програма “Администрати-
вен  капацитет”  2007  -
2013г. : „Оптимизиране на
процеса на формиране на
качествени политики в об-
щина Балчик чрез широко
прилагане на принципа на
партньорство”,  „Подпо-
магане устойчивото разви-
тие  на  Община  Балчик,
чрез обучение  на служи-
телите в общинска админи-
страция“,  „Ефективна  и
ефикасна администрация в
Община Балчик”,  „Пови-
шаване квалификацията на
служителите  в  Община
Балчик“,  „Ефективна об-
щинска  администрация
Балчик“.

От  голямо значение  за
Общината  е  Оперативна
програма за развитие на се-
ктор  “Рибарство”  2007-
2013, по която в момента се
изпълняват 4 проекта „Ри-
бАрт фест“, „Балчик-море,
традиции“, „Изграждане и
оборудване на съоръжения
за съхранение на рибарски
принадлежности  в  ПИ
02508.86.39  (УПИ  XI-39),
находящ се в град Балчик“,
„Съхраняване на природно-
то наследство на гр. Балчик
чрез обновяване на темати-
чен парк  “ЕХО”, на  обща
стойност 889 059,62 лв.

Какво ще кажете за
програмата за Трансгра-
нично сътрудничество
България - Румъния?

По тази програма Общи-
на Балчик, като партньор
изпълнява  два  проекта:
“Черноморски  велосипед
Диверсифициране на тури-
стическите услуги в тран-
сграничният регион Конс-
танца  Балчик чрез велоси-
педи BS“ и „Изкуството в
изграждането на архитек-
турните паркове на Черно
море“ (”Cross Border Gar-
dening Art by Black Sea”) .

Очакваме  през  новия
програмен период техни-
ят брой да е по-голям, за-
щото имаме добро сътру-
дничество  с  градовете
Констанца, Мангалия и Те-
киргьол.

Община Балчик участва
като партньор и по други
програми, финансирани от
Европейския съюз, с про-
ектите”Енергийна ефекти-
вност на градските логис-
тични услуги за  малки и
средни европейски исто-
рически  градове”    EN-
CLOSE (”ENergy efficiency
in  City  LOgistics  Services
for small and mid-sized Eu-
ropean Historic Towns”), по
програма  „Интелигентна
енергия за Европа” и „Пи-
лотен модел на изгражда-
не и финансиране на слън-
чево улично осветление в
Черноморските общини”
по  Програма  за  Малки
проекти на Глобалния еко-
логичен фонд.

През  тази  година  бяха
одобрени и изпълнени и 2
проекта  по  Публичната
инвестиционна  програма
“Растеж и устойчиво разви-
тие на регионите” - „Реха-
билитиране пътен участък
км. 10+100  до км. 17+800 /
Дропла -Сенокос/ от   Път
IV   29608“   и “Ремонт на
сграда за обществено хра-
нене”, находяща се в ПИ с
и д е н т и ф и к а т о р
02508.73.81, гр. Балчик, ул.
“Варненска” № 2 на обща
стойност 3 971 063,90 лв.

Г-н Димитров, какво оз-
начава депозиран проект?

По  всяка  оперативна
програма ежегодно се из-
готвя и публикува индика-
тивна програма, в която е
указано какви  бюджетни
линии ще бъдат отворени,
какви проекти ще се фи-
нансират по тях и на каква
стойност, кои са допусти-
мите бенефициенти. Кога-
то Община Балчик е допу-
стим бенефициент, се раз-
работва проект по крите-
риите, определени от про-

Димитрин Димитров
директор на Дирек -
ция “ТЕМСЕ” към
ОбА Балчик

/продължава от стр.1/
Да не се изчерпва праз-

никът на Свети Николай
само от към битовата му
страна с рибата на трапе-
зата.

Като Свети Николай да
възприемем  и  обикнем
всичко това, което носи в
себе си Божественото сло-
во, като го поставим  в ос-
новата на своя живот, то-
гава той  ще стане по-до-
бър и радостен.

Игумения Арсения  ка-
зва: „Словото Божие е без-
брежно,  необятно  море.
Много  хвърлят  в  него
своята мрежа и този, кой-
то мине почти по повърх-
ността, извлича само пя-
на; този, който хвърля на
по-голяма дълбочина, из-
влича  риба;  а  който  се
спуска до дъното на  мо-
рето  събира  драгоценни
раковини и бисери”

Свети Силуан Атонски
говори за  два вида радост
едната е да се получава, на-
речена ,,човешка”, а дру-
гата е да се дава- ,,Божест-
вена”. И ако ние само по-
лучаваме, а не се стараем
да даваме на другите оно-
ва, от което се нуждаят, ние
се лишаваме  от Божестве-
ната радост.  Жертвата за
ближните  ни  сродява  с
Христос, защото Сам Той
се принася в жертва.  По-
някога Христос не ни дос-
тига, опитваме се да Го за-
меним, или да не забеле-
жим и да не чуем това хло-
пане в сърцето, когато Той

хлопа.  Ние често биваме
безразлични и към наши-
те родители,  и към наши-
те ближни, а понякога и
към нашата православна
вяра, сменяйки я за аме-
рикански  и  европейски
сурогати на мнимата сво-
бода и религия. Днес, ко-
гато ние, забравили род-
ния език, на който са сла-
вили Бога нашите пред-
ци, се опитваме да усво-
им новия говор на евро-
пейската „култура”, осо-
бено днес ние трябва да
помним кои сме. И е не-
обходимо да си припом-
ним  живота  на  такива
прославени от Бога све-
тии като Свети Николай,
тяхната твърдост във вя-
рата и преданост на Хри-
ста докрай.

 А ако Христос си тръг-
ва от  сърцето на  човека,
или човек сам Го прогон-
ва, то  там ще  се поселят
страх, униние и отчаяние,
които не довеждат човека
към добро, а го водят към
духовно ослепяване и ги-
бел. А понякога те го до-
веждат  до  самомнение  и
гордост, които тежко се из-
кореняват  от  сърцето  на
човека и такъв човек е об-
речен на самота и нераз-
биране.

Затова трябва винаги да
държим образа на Свети-
те Божии угодници в ума
и сърцето си, да ги следва-
ме, за да не отстъпим и да
не паднем на пътя към Бо-
га, за да носим достойно

своя кръст и  да получим
Божията любов, прошка и
спасение.

,,Святителю  Христов
Николае! Помогни ни не-
отклонно да следваме пра-
вилото на вярата, да се из-
пълваме с любовта Хрис-
това, която да придаваме
на своите ближни,  за да се
удостоим и с радостта на
Царството Божие!” Амин!

На 5 декември /петък/ от
16, 00ч. в храм ,,Св.Нико-
лай Мирликийски Чудо-
творец” кв.,,Гемиджи” ще
се  отслужат  празнични
Вечерня с Петохлебие;

На 6 декември/-Никул-
ден  от  8,00  ч.  в  същия
храм ще бъдат отслужени
празни чни   У трен я,
Св.Златоустова  Литур-
гия, Водосвет  и освеща-
ване на рибен оброк.

От 12 ч. на Морска гара
пред патронната икона на
Св.Николай ще се отслу-
жи празничен Водосвет за
здраве и благополучие на
жителите на гр.Балчик.

Приканвам  всички  да
почетем големия христи-
янски празник!

Църковното настоятел-
ство  п ри  храмове
,,Св.преп.Петка Търновс-
ка” и ,,Св.Николай Мир-
ликийски  Чудотворец”
гр .Балчик  поздравява
всички с празника Никул-
ден  и  пожелава  крепко
здраве, духовно и матери-
ално благополучие!

Протойрей Георги
ПЕТКОВ
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грамата и се внася  /депо-
зира/  в определения срок
за разглеждане. За да бъде
един проект  разгледан от
управляващия орган на ед-
на програма, той трябва да
бъде депозиран навреме, и
за да бъде одобрен, трябва
да отговаря на всички изи-
сквания на тази програма.

В момента Община Бал-
чик има 4 депозирани про-
екта  1 по Американската
програма “Изпълнение на
мерки за енергийна ефек-
тивност в Многопрофил-
на болница за активно ле-
чение  (МБАЛ),  гр.Бал-
чик”, целта на който е по-
добряването  на  енергий-
ните  характеристики  на
сградата, намаляване пот-
реблението  на  електрое-
нергия чрез внедряване на
съвременни енергоспестя-
ващи  технологии;  2  по
Програма  БГ08,“Култур-
но наследство и съвремен-
ни изкуства” - „Съхране-
ние и възраждане на кул-
турното  наследство  на
град Балчик“ и „Дигитали-
зиране  на  експонати  от
културното наследство на
Балчик“ и 1 проект по На-
ционалната схема за зеле-
ни инвестиции.

На центъра на Бал-
чик, на пл. “21 септемв-
ри”, сте направили изло-
жба с фотоси на обекти,
изпълнени по определе-
ни програми. С кои от
тях да се гордеем най-
много и защо?

На тази изложба е пред-
ставена една малка част от
всички  проекти,  които  е
изпълнила  Община  Бал-
чик. Могат да се посочат и
тези, изпълнени по прог-
рамите ФАР, Програма за
развитие на селските райо-
ни,  „Красива  България”,
„Глобални  библиотеки”,
„От социални помощи към
осигуряване  на  заетост”,
„Обществена трапезария“.

В този разговор  аз ци-
тирах предимно имената на
проектите, съзнавайки, че
резултатът  от тях  трудно
може да се опише в рамки-
те  на  няколко  страници.
Жителите  на  Общината
обаче ежедневно ползват
услугите,  инфраструкту-
рата и ресурсите, придо-
бити в резултат на работа-
та на колегите от всички ди-
рекции на Общинска адми-
нистрация.

Интервю: Маруся
КОСТОВА

ÏÎÊÀÍÀ
НЧ „Свобода 1897”

с.Гурково
Ви кани на Коледен

концерт на
21 декември 2014 г. от

18.00 ч. в салона на
читалището

„Сняг се сипе, Коледо ле,
над поля и над гори ,

във огнище, Коледо ле,
Бъдник весело гори.”




