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Първата зима на 2021 година в 
Община Балчик

Как посрещнахте 27 
януари – първият зимен 
ден в Община Балчик?
В гр. Балчик нямахме 
практически никакъв 
проблем с утежнената 

зимна обстановка
На 27.01. два екипа по 
опесъчаването, в състав : 
1. Водач Детелин Димов 
и работници Алтан Сали 
и Али Азисов и 2. Водач 
Марин Димитров и ра-
ботници Зюхтю Еминов и 
Ерджан Юсеин опесъчи-
ха маршрутите на автобус 
№ 1 по ул. „Черно море” 
и № 3 по ул. „Хр.Ботев” 
и ул. „Бенковски”. След 
това ул. „Варненска” и 
ул.”Дунав” . Три снего-
рина, с водачи Венцислав 
Великов, Илиян Великов 
и Никола Андреев патру-
лираха по всички натова-
рени улици на града и не 
допуснаха да има затруд-
нения в движението.
Зимата определено не 
Ви изненада?
В БКС Балчик имаме 
достатъчно техника за 
справяне със зимната об-
становка - а именно - 3 
снегорина + роторен сне-
горин + трактор с гребло 
+ трактор Steyr + багер 
New Holland . т .е ня-
махме затруднения да се 
справим със ситуацията. 
Още на 27 януари в 4.00 
ч. сутринта, бяха приори-
тетно опесъчени централ-
ните пътища:„тройката” 
и „единицата”.
Опесъчихме и ул.”Ст.
планина”: Елпром-По-

жарната-Пристанището, 
което не е наше задълже-
ние, а на Агенция „Пътна 
инфраструктура” /АПИ 
Добрич/.
С цел да не се допусне 

снегонавяване и да не за-
къснеем със снегопочист-
ването на главните улици 
в гр. Балчик , в нощта на 
27.01. срещу 28.01.2021 
пуснахме снегорина, уп-
равляван от Венцислав 
Великов, да почиства 
улиците през цялата нощ 
и когато на 28.01 в 0400 ч. 
излязоха екипите да опе-
съчават , нямахме никак-
ви затруднения . 
Имаше ли сложна извън-
градска обстановка?
Извън град Балчик обста-
новката определено беше 
доста тежка . Поради 
силния вятър и снегова-
лежа на някои участъци 
от пътя с.Стражица – 
с.Ляхово и с. Ляхово – с. 
Храброво видимостта 
беше направо нулева и 
броени минути след като 
минеше снегопочиства-
щата техника, пак се на-
трупваше сняг. 
Пътят Добрич-Балчик 
беше затворен доста 
продължително , зара-
ди снегонавяванията и 
преспите на отклонени-
ята към с.Плачи дол и 
с.Безводица. (не на тери-
торията на Община Бал-
чик).
 Как беше пътят между 
селата в Общината?
На „новия“ път между с. 
Соколово и с. Стражица, 

покрай пояса, закъса уче-
ническият автобус и се 
наложи с багера на БКС 
да го вадим от преспите.
На пътя за с.Гурково в от-
сечката между с.Брястово 
и разклона за Македонка 
положението беше също 
много тежко .
На 27.01. вечерта пътя за 
с.Дъбрава се „затвори“ 
от снегонавяванията на-
пълно и автомобилите на 
Е-Он не можаха да стиг-
нат до селото .
Планирахме роторния 
снегорин за 28.01.2021 
г., тъй като в тъмното не 
беше възможно да се ори-
ентират водачите и има-
ше опасност машината да 
излезе от пътя и да авари-
ра там. 
На 27.01. около 2000 ч. 
след обаждане от кмета 
на Община Балчик г-н 
Николай Ангелов, опесъ-
чихме пътя в местността 
„Кулака”, недалеко от 
сградата на „митнически-
те кучета“ , изтеглихме 4 
закъсали товарни автомо-
била, в т.ч. една цистерна 
с течен кислород, пред-
назначен за Областната 
болница в Добрич , един 
ТИР с товар за Захарни 

изделия - гр. Балчик и 
още два румънски ТИР-а. 
След това със съдействи-
ето на началника на „По-
жарна безопасност“-гр. 
Добрич Дарин Димитров 
и Областния управител 
Красимир Кирилов ор-
ганизирахме нормалното 
пътуване на цистерната с 
кислорода до Областната 
болница в Добрич . 
На 28.01, с помощта на 
роторния снегорин, уп-
равляван от Веселин 
Вичев и Траян Траянов , 
отворихме пътя Сенокос 
- Дъбрава и осигурихме 
достъп на Е-Он, за да 
отстранят авариите по 
ел.захранването в с. Дъб-
рава. Имаше преспи, сне-
гонавявания и накъсани 
жици.
Пътят Кранево-Варна 
трябва да се поддържа 
от Община Аксаково, но 
от години Община Бал-
чик отваря тази пътна 
артерия като посипва пя-
сък и сол по S-овете на 
крайбрежния път, където 

всичко е като стъкло и 
преминаването е невъз-
можно, без наша намеса, 
от БКС Балчик.
Тази година пак авто-
мобилите от Варна за 
Добрич, на 27 януари, 
преминаваха през Ал-
бена – Балчик – Соко-
лово… В първия зимен 
ден, с намесата на обл.
управител и кмета Ис-
маил Исмаил са били 
съпроводени от Бензи-
ностанция „Лафи” до 
с.Соколово десетина 
коли от селото и разда-
ден чай с мед на прем-
ръзналите пътници за 
Добрич, някои от които 
са пътували по 8 часа от 
Варна до Добрич. 
Какво ще препоръча-
те на гражданите сега, 
вече през февруари, ко-
гато в Балчик винаги 
има лед и студ?
Съветвам гражданите на 
Община Балчик и водачи-
те на МПС при утежнена 
зимна обстановка да бъ-
дат разумни, да поддър-
жат добре автомобилите 
си и безпричинно да не 
излизат, защото по този 
начин застрашават, не 
само своята безопасност, 

но и на всички други 
участници в движението. 
За тези 3 дни машините 
на БКС са извадили не 
по-малко от 50 коли , ако 
не и доста повече, нера-
зумни водачи, закъсали 
в преспите и с това до-
пълнително усложнили 
обстановката.
С благодарност от граж-
даните на Община Бал-
чик към кмета г-н Нико-
лай Ангелов, БКС Балчик 
с началник инж.Павел 
Ив.Павлов, кметовете по 
населените места, еки-
пите на ЕОН, Полицията, 
Пожарната, Коопераци-
ите и фирмите с договор 
към ОбА за почистване 
- всички те бяха готови 
и посрещнаха предизви-
кателствата на природа-
та през първата зима на 
2021 г.

Интервю: 
Маруся  КОСТОВА

Фото и видео от място: 
инж. Павел Ив. 

ПАВЛОВ

Заповед №113/29.01.2021 г. отмяна за заповеди №49, 50, 51, 52, 53, 
54 и 55 от 15.01.2021 г. публикувано на 01.02.2021 г.

ЗАПОВЕД
№ 113/29.01.2021 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, като взех пред-
вид становището в постъпилото възражение с вх. №26-00-
261/28.01.2020г. на част от лекарите на индивидуална практика 

в „Медицински център- І- Балчик и с оглед необходимостта от спазване на 
Закона за лечебните заведения,

 
НАРЕЖДАМ:

1. Отменям Заповед №49/15.01.2021г. на Кмета на Община Балчик, с която 
е наредено да се организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем имоти- публична общинска собственост, представляващи меди-
цински кабинет №104 и част от манипулационни №102,103,109,110, нахо-
дящи се в „Медицински център І” ЕООД и прекратявам процедурата.
2. Отменям Заповед №50/15.01.2021г. на Кмета на Община Балчик, с която 
е наредено да се организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем имоти- публична общинска собственост, представляващи меди-
цински кабинет №105 и част от манипулационни №102,103,109,110, нахо-
дящи се в „Медицински център І” ЕООД и прекратявам процедурата.
3. Отменям Заповед №51/15.01.2021г. на Кмета на Община Балчик, с която 
е наредено да се организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем имоти- публична общинска собственост, представляващи меди-
цински кабинет №222 и част от манипулационни №102,103,109,110, нахо-
дящи се в „Медицински център І” ЕООД и прекратявам процедурата.
4. Отменям Заповед №52/15.01.2021г. на Кмета на Община Балчик, с която 
е наредено да се организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем имоти- публична общинска собственост, представляващи меди-
цински кабинет №220 и част от манипулационни №102,103,109,110, нахо-
дящи се в „Медицински център І” ЕООД и прекратявам процедурата.
5. Отменям Заповед №53/15.01.2021г. на Кмета на Община Балчик, с която 
е наредено да се организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем имоти- публична общинска собственост, представляващи меди-
цински кабинет №202 и част от манипулационни №102,103,109,110, нахо-
дящи се в „Медицински център І” ЕООД и прекратявам процедурата.
6. Отменям Заповед №54/15.01.2021г. на Кмета на Община Балчик, с която 
е наредено да се организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем имот- публична общинска собственост, представляващ стомато-
логичен кабинет №111 с площ от 15 кв.м., находящ се в „Медицински цен-
тър І” ЕООД и прекратявам процедурата.
7. Отменям Заповед №55/15.01.2021г. на Кмета на Община Балчик, с която 
е наредено да се организира и проведе търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем имот- публична общинска собственост, представляващ стомато-
логичен кабинет №113 с площ от 23 кв.м., находящ се в „Медицински цен-
тър І” ЕООД и прекратявам процедурата.
8. Да се възстановят направените разходи за закупуване на тръжни книжа, 
както и внесените депозити  на заявилите участие в отменените тръжни 
процедури.
Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на 
Община Балчик и да се публикува на официалната Интернет страница.
За настоящата заповед да бъдат уведомени заявилите участие кандидати.
Заповедта да се сведе до знанието на директор Д „МДТХССД и БФС” за 
контрол и изпълнение.
   

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОН-
КУРСИ ЗА

 ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

НАРЕЖДАМ:
В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от  Наредбата за провежда-
не на конкурсите и подбора при мобилност на държавни 

служители представяме класирането на кандидатите от първо до 
трето място от проведените конкурси за държавни служители, 
както следва:

1. За длъжността Секретар на Община Балчик:
Първо място: Къймет Реджеб Тургут
Второ място: ............................
Трето място: ............................

2. За длъжността Началник на отдел „Гражданска регистрация и 
административно обслужване“:
Първо място: Елица Петкова Кръстева-Василева
Второ място: ............................
Трето място: ............................

3. За длъжността Началник на отдел „Образование, хуманитарни, 
социални и стопански дейности“:
Първо място: Красимира Стефанова Кирчева-Илиева
Второ място: Нели Атанасова Иванова
Трето място:...................................

4.  За длъжността Главен вътрешен одитор:
Първо място: Таня Веселинова Шишкова
Второ място: ...........................
Трето място: ............................

5. За длъжността Главен експерт „Общински поземлен фонд“
Първо място: Зехра Мустафа Акиф
Второ място: ...........................
Трето място: ............................

Инж Павел Павлов, директор на БКС Балчик 
пред в.”Балчишки телеграф”


