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„ОБЩЕСТВЕНИК НА ГОДИНАТА”
Симеон Маринов Николов – Менката

Симеон Николов - Менката

Симеон Маринов Николов – Менката е роден на 5 март 1942 г. в
гр. Балчик. Завършил
е 7 клас в ОУ „Антим
I”, а след това продължава образованието си
в механотехникум във
Варна.
Като войник е служил
в гр. Ямбол, бил е шофьор на началник щаба
на Ракетно поделение.
След уволнението си е
работил като шофьор в
Общинския съвет Балчик, на председателя
на съвета до 1967 г. От
октомври месец същата
година започва работа
във ВВС Балчик като
сержант в Аварийноспасителната служба за
обезпечаване парашутните скокове в морето
на летците от ВВС. Тук

работи до 1987 г., а след
това като началник щаб
на ДОТ (Доброволни
отряди на трудещите
се), до пенсионирането
му през 1987 г.
Работи в Пристанище
Балчик на КПП за проверка паспортите на
екипажите на чуждестранните кораби, които
акостират на Пристанище Балчик. По-късно
е инкасатор на магазините „Кореком” в кк.
Алебна.
През цялото си трудово
натоварване винаги е намирал време да ходи на
репетиции в хор „Черноморски звуци” Балчик,
под диригентството на
ненадмината Възкресия
Деветакова. Тя го научава на обич към хоровото
пеене. След това участ-

ва във хоровите изяви,
под ръководството на
диригентите: Анатолий
Кисляков, Петър Витанов, Христо Питев, Росица Щерева и д-р Валентина Георгиева. Това
са диригенти, за които
Симеон Николов говори
с уважение и обич, защото те не само издигат
авторитета на хора, но и
на Читалището „Паисий
Хилендарски 1870”.
45 години вече пее в
различни хорови състави. Сега е в състава за
популярни песни под
диригентството на маестро Райко Тонев и маестро Георги Събев. Това
са диригенти, които знаят много за музиката и
самите те са музикални
изпълнители.
Симеон Николов участва в Общинския пенсионерски хор, с диригент
Тодор Тодоров – Моцарт
Хористите, макар и пенсионери, имат певчески
качества и жънат успехи при изпълнението
на български патриотични
възрожденски
песни, които са любими
на Менката. Той обича
още руските романси
и прекрасните италиански канцинети. Пее
още в групата на клуб
„Здраве”, с председател
на клуба Тодорка Харизанова, която добър
ръководител,
според
него. „Който пее, зло не
мисли” е една максима,
която Симеон Николов

много обича и с радост
бърза към своя втори
дом – Читалището.
Съпругата на Симеон
Николов е Ганка Николова, дългогодишна
старша сестра в Детско отделение в МБАЛ
Балчик. И те е дългогодишен хорист в хор
„Черноморски
звуци”
Балчик. Синът на Ганка и Симеон – Златко
Николов, завършва Математическат Гимназия
в Добрич. След това е
студент в УНСС София.
В трети курс заминава
на бригада в САЩ и не
се връща повече. Там
завършва
Чикагския
Университет и вече 20
години живее там със
семейството си. Съпругата му е българка.
Всички българи в Чикаго се събира често и
колективно отбелязват
българските национални празници.
Гордост на баба и дядо
е 10-годишната внучка,
която владее перфектно
английски,
китайски,
български и руски. Много изненадващо, но найпрекрасно събитие за
двете семейства, едното в Балчик, а другото
в Чикаго, е раждането
,през септември. Внучето Симеон, което идва
на бял свят на 1 септември (Симеоновден), а и
дядото е Симеон. Чудно
съвпадение!
Божа работа!
Маруся КОСТОВА

Семейство д-р Иванка Митова и
д-р Марко Митов

Семейство д-р Митови

През 1972 година в
Балчик идва едно младо, зъболекарско семейство – Д-р Митови,
които сплотено, и в
работата, и в живота,
издигат авторитета си
като водещи дентални
специалисти.
В Балчик ги посреща
началникът на отделението към болница-

та – Д-р Новаков. Под
неговите напътствия и
с уважението на цялата
Балчишка община, са
30 години неизменно
на работа, като зъболекари, които следят
новостите в денталната
наука, много често са
единствените специалисти на разположение
в Общината. Били са

председатели на профсъюзната организация.
Д-р Иванка Митова и
днес е член на читалищното настоятелство
на НЧ ”Паисий Хилендарски 1870” Балчик,
защото има над 2 десетилетие участие в смесен хор ”Черноморски
звуци” Балчик, където продължава да пее.

Д-р Митова е родом от
Добрич, а Д-р Митов е
от Перник. И двамата
завършват стоматологическия факултет на
МА София, където се
запознават и създават
семейство. Имат един
син, който живее в София.
Д-р Митови създадоха
и първия частен семеен
кабинет като зъболекари и работиха в него до
2016 г.
Когато ги запитах колко
пациенти са имали, те
отговориха че двамата
общо са имали около
3 000 пациенти. Понякога на ден д-р Митов
е преглеждал по 40
души. Скромна и безотказна работа ги ръководи и като активни
и добронамерени хора
ще ги запомнят балчиклии , защото, макар че
са от Добрич и Перник,
те вече са неизменно
приети в Белия град –
Балчик. И с право!
Маруся КОСТОВА
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ОБЩИНA БАЛЧИК
ОТДАВАНЕ НА
СВОБОДНИ ТРОТОАРНИ
ПЛОЩИ
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.22, 23 и 24, ал. 2 от НОАМТЦУ, приета
с Решение №266 по Протокол №20 от 20.01.2012 г., изм. и доп. с последно
Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г. на ОбС-Балчик и Заповед
165/26.02.2018 г. на Кмета на Община Балчик.
1. Обявява процедура за отдаване на свободни тротоарни площи, общинска
собственост, по алея „Дамба“ и алея „Двореца“, гр. Балчик.
2. Цел на процедурата: отдаване на тротоарни площи за извършване на търговска дейност, съгласно одобрена от Кмета на Община Балчик схема за ползване
на тротоарна площ.
2.1. Тротоарна такса в размер на 915,00 лв. /1 098,00 лв. с вкл. ДДС/ за 3 м2 за
периода от 01.04.2018 г. до 30.09.2018 г., за извършване на търговска дейност /с
предмет - сувенири, бижутерия, сладолед, количка за бързо хранене, ядки, цветя,
печатни изделия, пакетирани подправки, бюро за обмяна на валута/, съгласно
Схема. Таксата е определена съгласно чл. 22, ал. 1, 4, 5, чл. 23, ал. 1 а/ и ал. 3 от
НОАМТЦУ на ОбС - Балчик.
2.2. Тротоарна такса в размер на 915,00 лв. /1 098,00 лв. с вкл. ДДС/ за 3 м2
за периода от 01.04.2018 г. до 30.09.2018 г., за извършване на търговска дейност
/с предмет - детски и развлекателни игри/, съгласно Схема. Таксата е определена
съгласно чл. 22, ал. 1, 4, 5, чл. 23, ал. 3, чл. 24, ал.2 от НОАМТЦУ на ОбС - Балчик.
Периода за отдаване на площите по т. 2.1. и 2.2. е от 01.04.2018 г. - 30.09.2018 г.
2.3. Тротоарна такса в размер на 1,00 лв., без ДДС за 1 м2 на ден за периода
01.04.2018 г. до 01.05.2018 г. и 2,00 лв., без ДДС за 1 м2 на ден за периода
от 01.06.2018 г. до 30.09.2018 г. за продажба и изготвяне на художествени
произведения, съгласно Схема. Таксата е определена съгласно чл. 22, ал. 1, 4,
5, чл. 23, ал. 1 а/ и ал. 3 от НОАМТЦУ на ОбС - Балчик.
Периода за отдаване на площите по т. 2.3. е от 01.04.2018 г.-30.09.2018 г., като
кандидатстващите следва да посочат в заявлението за участие периода, за който
ще развиват дейност /продажба и изготвяне на художествени произведения/.
3. Условия за участие :
3.1. Регистрация на кандидатите по Търговския Закон /по т. 2.1 и 2.2./.
По т. 2.3 кандидатът следва да е завършил или да се обучава към датата на
подаване на заявлението за участие, образование в областта на изобразителното
изкуство, или да притежава майсторско свидетелство.
3.2. Всеки кандидат има право да участва само за един обект.
3.3. Всеки кандидат следва да спазва предмета на дейност на отдадената му
тротоарна площ, съгласно одобрената схема.
3.4. Кандидатът следва да няма публични задължения.
С предимство се класират търговци с адресна регистрация на територията
на Община Балчик, инвалиди и социално слаби.
Фирмите, кандидатстващи за тротоарно площ - общинска собственост
по алея „Двореца» /дясна страна - посока „Двореца»/ с предмет на дейност
- продажба на сладолед при евентуалното спечелване на съответното
място следва да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасантен
електромер и свързване към системата на Общ. Балчик /гл. електромер на Общ.
Балчик/. Разходите се поемат от фирмата кандидатстваща за тротоарната
площ.
Преди започване на дейността де се съзира съответното длъжностно лице
от ОбА - Балчик / Добри Добрев - гл. енергетик, тел. 0895/554 036 /, като му се
предостави начални данни и дата на засичане. Същото да бъде извършено и в
края на летният сезон /не по късно от 05.10.2018 г./, за да се определи сумата
за плащане.
Фирмите, кандидатстващи за тротоарно площ - общинска собственост
по алея „Двореца» /дясна страна - посока „Двореца»/ с предмет на дейност продажба на сувенири и др. след евентуално спечелване на мястото следва при
упражняване на търговската дейност да използват единствено електричество
за осветление. Същите могат да използват гл. електромер на Общ. Балчик или
да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасантен електромер
и свързване към системата на Общ. Балчик, като разходите се поемат от
фирмата кандидатстваща за тротоарната площ. В края на летният сезон
ще им бъде определена сума за плащане от Общ. Балчик.
4. Документи за участие в класирането :
4.1. Декларация, че лицето няма публични задължения /проверява се служебно/ - Приложение № 3.
4.2. Декларация, че лицето ще спазва предмета на дейност на отдаденото
тротоарно право - Приложение № 2.  
4.3. Заявление - декларация за участие по образец.
4.4. Декларация в свободен текст, отразяваща желанието на фирмата, отнасящо
се до използване на електроенергия по време на летния сезон-Приложение №1.
4.5. Копие от диплома /в областта на изобразителното изкуство/, копие от
студентска книжка /за обучаващите се към датата на подаване на заявлението/
или майсторско свидетелство.
Комплектите с необходимите декларации се получават от стая № 105, отдел
«ОХССД» в ОбА - Балчик.
Срокът за приемане на предложения за участие е от 01.03.2018 г. до 16.03.2018
г. до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл. «21 ІХ» № 6.
В седем дневен срок след крайната дата на приемане на предложенията за
участие, комисията разглежда постъпилите заявления и изготвя списък на
одобрените кандидати. Списъкът се представя за съгласуване на Кмета на
Община Балчик, след което се поставя на видно място на информационното
табло в Община Балчик и се публикува в интернет страницата на общината
- www.balchik.bg.
Одобрените кандидати следва да заплатят дължимите суми в срок до
31.03.2018 г. на касата на Община Балчик. Тротоарните площи /места, съгласно
одобрена схема/, за които не е заплатена такса в срок ще бъдат предоставени
на други кандидати.
На всички одобрени и заплатили в срок ще бъдат изготвени Разрешителни за
извършване на търговска дейност.
За справки : тел. 0579/7 - 10 - 54 Веселина Маринова.

