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Да се удължи Програмата 
за хуманитарна помощ на 
бежанците от Украйна до 
края на юни или средата 
на юли – за това настоя-
ват хотелиери от Балчик и 
Кранево. 
Програмата е с краен 
срок 31 май и от бранша 
заявяват желанието си да 
продължат да предоставят 
услугата по настаняване и 
изхранване на хората, по-

търсили временна закри-
ла у нас заради войната в 
Украйна. Това те заявиха 
пред журналисти в Бал-
чик, както и с писмо до 
властите.
Хотелиерите смятат, че не 
е добре бежанците да бъ-
дат местени след края на 
май, защото вече е започ-
нал някакъв етап от тяхна-
та интеграция в България.
„Сега те вече са започна-

ли да си намират работа, 
децата имат лични лекари, 
някои ходят на детска гра-
дина и в спортни клубове. 
Реално ако сега държавата 
ги извади от нашите хо-
тели и ги премести в дър-
жавни бази, ще се прекъс-
не тяхната интеграция. А 
ако тя не се прекъсне, мно-
зина ще си намерят работа 
и ще отпаднат от грижата 
на държавата“, каза упра-

Хотелиери от Балчик и Кранево 
искат удължаване на Програмата за 
настаняване на бежанци от Украйна

вителят на х-л „Наслада“ в 
Балчик Олег Костадинов.
Голяма част от бежанците 
желаят да останат, да ра-
ботят, да се интегрират 
и да не са в тежест на 
държавата. Тези процеси 
обаче изискват време и е 
невъзможно да се случат 
за 3 седмици, ако няма 
яснота къде ще живеят, 
ще има ли грижа за деца-
та и как ще се изхранват 

семействата, се посочва в 
писмото, което е адреси-
рано до Министерството 
на туризма, вицепремиера 
Калина Константинова и 
Държавната агенция по 
бежанците. Според бран-
ша пренастаняването на 
огромното количество бе-
жанци в други населени 
места ще бъде стрес за 
тези майки с деца, а може 
и да ескалират конфликти 

по хотелите и в местните 
общини.
Предложението на хоте-
лиерите е Програмата да 
се удължи до края на юни 
или средата на юли, а бе-
жанците да останат най-
вече в градските хотели, 
които са близо до детски 
заведения, училища и ме-
дицинско обслужване.
По думите на хотелиерите, 
в Балчик в момента има 
настанени около 1 200 бе-
жанци, а в с. Кранево са 
между 2 и 3 хиляди. Само 
в х-л „Наслада“ са подсло-
нени 300 души, сред тях 
100 деца вече имат личен 
лекар, а някои от жени-
те са започнали работа. 
Преместването на хората 
ще ни лиши освен това от 
възможност да наемем от 
тях работна ръка за сезона, 
каза Костадинов. Той до-
пълни, че бежанци подават 
молби за работа в цехове, 
оранжерии и др., а неясно-
тата дали ще останат им 
пречи.
Станислав Димитров от 
х-л „Кристал Палас“ в 
Кранево, където има 170 
човека, заяви, че много от 
тях са подали документи 
за получаване на еднократ-
на помощ и няма да могат 
да си получат парите, ако 
сменят адреса. Бежанската 
вълна продължава, свобод-
ните места в държавните 
бази са 33 хиляди, при 
настанени сега около 60 
хиляди украинци, добави 
той.  

„Питаме се каква е въз-
можността на България 
да приеме още хиляди 
бежанци, защото войната 
продължава. Няма да може 
всички да бъдат настанени 
в държавни бази и да бъ-
дат интегрирани, да запо-
чнат работа. Хотелиерите 
в Балчик доказаха, че имат 
желание и могат да помог-
нат на държавата. Другият 
момент е, ако всички бе-
жанци бъдат настанени в 
държавни почивни стан-
ции, какво ще се случи с 
българските деца, които 
също трябва да почиват 
някъде“, посочи Пламен 
Козарев от х-л „Лотос“.
Всички хотелиери си пла-
щат туристическия данък 
на бежанците, настанени в 
хотели. Козарев казва, че е 
получил само 30% от дър-
жавната помощ за месец 
март от 40 лв. на човек. 
Някои са взели по 50%, но 
голяма част от парите не са 
разплатени. „Аз не мога да 
обясня на някое украинско 
дете, че няма да получи 
храна. Аз няма да мога да 
продължа да ги изхранвам, 
ако не получа цялата сума. 
Потвърдени са ни доку-
ментите и плащанията, но 
просто ги няма преводите. 
Много е трудно, аз вече 70 
дни имам настанени хора. 
А имаме указания от Ми-
нистерството на туризма 
с изисквания за храната и 
хигиената, които трябва да 
спазваме“, казва Козарев.

Про Нюз Добрич

Регата за детско - юношеско и олимпийско ветроходство З А П О В Е Д
№ 56/08.04.2022 г.

 
      На основание Заповед на Кмета на Община Балчик №  385/05.04.2022 

г.  по повод празника на града

О П Р Е Д Е Л Я М :

1.      Площи за поставяне на увеселителни съоръжения и търговия на открито по Алея 
„Ехо“, град Балчик от 23 до 25 май 2022 год.

2.      В срок до 21.04.2012 г. да се извърши маркиране и номериране на местата по Алея 
„Ехо“, град Балчик с размер 2 кв.м. /2м*1м/ от ОБП „БКС“.

3. Ред за организиране на дейностите:

Подаване 
на заявления

Одобрение 
разпределение

Заплащане 
на такса

3.1. за поставяне на увеселител-
ни съоръжения

Площадка до х-л „Балчик”
03.05.2022
10.05.2022 05.05.2022

От
10.05.2022

3.2.за поставяне на витрини, 
фризери, дюнери, понички, скара, 
захарен памук и други, захранвани 

с ел. енергия
03.05.2022
10.05.2022 05.05.2022

От
10.05.2022

3.3 за поставяне на маси, 
щендери и др. от № 36 до № 378

От № 1 до № 155

-
09.05.2022
24.05.2022

От
09.05.2022

4. За ползване на места по т.3.3./от № 1 до 155 и от № 40 до 400/ се допускат юридически и 
физически лица, регистрирани по Търговският закон. Същите могат да заявят до 5 броя места.

Към заявленията за участие по т. 3.1 кандидатите следва да приложат:
-     ЕИК
-      копие от удостоверение за техническа изправност на увеселителното съоръжение и
-      снимков материал на увеселителното съоръжение
Към заявленията за участие по т. 3.2 кандидатите следва да приложат:
-     ЕИК
-    Копие на удостоверение за регистрация по Закона за храните
-    Кандидатите по т. 3.2 могат да заявят до 3 бр. места.
5. Разпределението на местата да се извърши от: Галя Райкова- инкасатор плащания, Енчо 

Липовански- инкасатор плащания към ОбП „БКС» и Добри Добрев - гл. енергетик в указания срок.
6. Таксите за ползване на места съгласно Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик са както следва:
 - в размер на 1.00 лв., без ДДС/ кв.м./ден за ползване на места за поставяне на стрелбища, 

люлки и др. увеселителни съоръжения (чл. 25)
     -в размер на 3.00 лв. без ДДС /кв.м./ден за ползване на места, върху които са организирани 

панаири, събори и празници, за продажба на стоки (чл.24 ал.1)
- Върху таксите се начислява допълнително данък добавена стойност (чл.22, ал.5 от Наредба 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Балчик )

- За свързване и ползване на ел. енергия се заплаща консумация за 12 часа на ден съобразно 
декларирани от търговеца мощности. Дължимите суми се изчисляват от Енчо Липовански 
(ОБП БКС) с Добри Добрев

- таксите се заплащат:
  = до 23.05.2022 год.  - в ОБП „БКС» гр. Балчик.
  = от 24.05.2022 до 25.05.2022- на инкасатор плащания - Енчо Липовански
- Документът за плащане, с посочен номер на място служи за разрешение за осъществяване 

на търговската дейност
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светла Върбанова - гл.счетоводител на 

ОБП „БКС» гр. Балчик.
Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на Община Балчик. Да се 

сведе до знанието на РУП- Балчик и РУ „Пожарна безопасност и спасяване» за сведение и 
на заинтересованите длъжностни лица за  сведение и изпълнение.

Директор ОБП „БКС»
Инж. ПАВЕЛ ПАВЛОВ

От 7 до 10 април 2022 
г. в акваторията на Вар-
ненското езеро се про-
веде първата за 2022 
година регата за детско 
- юношеско и олим-

пийско ветроходство. 
Над 100 състезатели от 
България, Румъния и 
Украйна мериха сили в 
различните класове. 
Регатата беше добър 
старт за ветроходците 

от Белия град. Сребро 
в клас ”420” спечели 
екипажът - Вилислав 
Димитров и Момчил 
Баев. Само на две точ-
ки от подиума остана 

екипажът - Борислав 
Тодоров, Огнян Ве-
ликов /в същия клас/. 
При най - малките в 
клас „Оптимист”, Ни-
кол Димитрова завою-
ва бронза при девой-
ките, младша възраст, 
а Мартин Димитров 
се нареди девети при 
младежите. В клас ” 
Илка 4” Андриана Ни-
колаева зае 5-то място 
при дамите и второ при 
момичета под 16 годи-
ни, Мирела Димитрова 
6-то при дамите и тре-
то при момичета под 
16 години, а Габриела 
Василева 7-мо при да-
мите и 4-то при моми-
чета под 16 години. 
Успехите на децата 
не биха били възмож-
ни без подкрепата на 
г-н Николай Ангелов 
- кмет на Община Бал-
чик и нашите партньо-
ри - Lighthouse Golf 
& Spa Resort, Hotel 
Mistral ****.

Александър 
СЛАВЧЕВ

Председател на 
СНЦ „Морски клуб 

Балчик”


