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Приключи международната регата “ДИОНИСОПОЛИС” - Балчик
7-9 октомври 2022 г.

Първо място, клас “ИЛКА 4”, Даниел Ценов от Спортен Клуб “Кап. Георги Георгиев” - Варна; първо място в клас “ИЛКА 6”, Диана Маркова - Несебър; първо място в клас “Оптимист” B, 
Борислав Николов от Спортен Клуб “Кап. Георги Георгиев” - Варна; първо място в клас “Оптимист” GJ, Зарая Цонкова - Несебър.                Фото: Морски Клуб Балчик

Целта е Агенцията да 
получи обратна връзка от 
гражданите за неотложните 
според тях ремонти До 15 
октомври гражданите могат 
да правят предложения кои 
пътища да бъдат включени 
в инвестиционната 
програма на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ за 
2023 г. за текущ и основен 
ремонт на участъци от 
републиканската пътна 
мрежа – автомагистрали 
и пътища първи, втори и 
трети клас. Това съобщава 
на своята интернет 
страница Агенция „Пътна 
инфраструктура“. От 
пресцентъра информират 
още, че в момента АПИ 
разработва процедура 
за приоритизиране на 
дейностите, изпълнявани 
по републиканската пътна 
мрежа със средства от 
държавния бюджет. Целта е 
да се подобри процесът по 
планиране на дейностите за 
проектиране, строителство 
и поддържане на пътната 
мрежа за всяка календарна 
година. Гражданите могат 
да изпращат предложения 
и сигнали, включително 
снимки и видеоматериали, 
чрез форма за подаване на 
предложения за пътища с 
необходимост от ремонтни 
дейности, на имейл адрес: 
signali@api.bg. Формата за 

Тече срок, в който гражданите могат да предлагат 
пътища за ремонт по програмата на АПИ за 2023 г.

подаване на предложения 
е публикувана на интернет 
страницата на АПИ, в 
рубриката „Предложения 
и сигнали“. Публикуваният 
формуляр може да бъде 
изтеглен и попълнен. 
Целта е Агенцията да 
получи обратна връзка от 
гражданите за неотложните 
според тях ремонти. 
Предложенията ще бъдат 
разгледани от постоянно 
действаща комисия в АПИ, 
която ще приоритизира 
окончателните списъци с 
пътищата за ремонт през 
2023 г. Припомняме, че 
при срещата на министър-
председателя и министри 
от правителството с 
областните управители 
Здравко Здравков 
постави на вниманието 

на премиера, министъра 
на регионалното развитие 
и благоустройството, 
министъра на финансите 
острата нужда от ремонт на 
оставащия участък от пътя 
до ГКПП – Кардам, както и 
ремонт на самия гранично-
пропускателен пункт. Наред 
с това в по-дългосрочен 
план – за следващата 
година, областният 
управител на Добрич настоя 
да се планират ремонти 
на пътищата Добрич – 
Албена, Добрич – Балчик, 
отсечка от третокласен 
път, преминаващ през 
урбанизираната територия 
на гр. Тервел. Всеки е 
свободен да направи своите 
предложения, съгласно 
наблюденията си в района 
на своята и съседни 
общини.

Финална пресконференция по проекта на Програма ИНТЕРРЕГ се проведе в побратимения 
на Балчик град Мангалия. На срещата кметът на румънския град Кристиан Раду отчете, че са 
реновирани 17 улици, както и основни пътни артерии в Мангалия.
По същия проект в Балчик бе изграден панорамният път до границата с община Каварна, 
както и паркинги и тротоарни площи, заяви заместник-кметът на Белия град Димитрин 
Димитров. Пред журналисти и администрацията на Мангалия той декларира, че това е 
най-мащабният проект, по който е работено досега чрез ИНТЕРРЕГ. Уверявам ви, че ще 
продължим да търсим опции за още съвместни проекти, обявиха Кристиан Раду и Димитрин 
Димитров.               Община Балчик

Отчетоха резултатите от съвместен проект 
между Балчик и Мангалия

Тревожен спад в броя на жителите на общината
Населението на община Балчик е намаляло с 4359 човека за 10 години. 
Според изнесените данни от последното преброяване, живеещите в общината през 2021 
година са 15 958. Десет години по-рано те са били 20 317. 
Към 7 септември миналата година град Балчик е бил населяван от 9 310 души. Близо 10 години 
по-рано - към 1 февруари 2011 година, в Белия град са живяли 11 610 човека. Отрицателен е 
прирастът във всички населени места в общината, сочат данните от статистиката.
 През последното десетилетие единствено повече хора са регистрирани в село Рогачево. 
Спад в жителите се отчита в цялата област. През 2011 са преброени общо 189 677, живеещи в 
Добричка област, докато 10 години по-късно населението е спаднало до 150 146 жители.    
                Община Балчик

Есен в Текето Св. Атанасий в с. Оброчище, общ. Балчик.                Фото: Зорица Дянкова


