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Димка Малева, председател на клуб “Хинап” - Балчик, поздравява председателите на гостуващите
клубове в ресторант “Лотос”, по случай Първа пролет.                                                       Фото: М.Костова

Хубавият празник 22
март - Първа пролет, от-
ново събра хората с дъл-
готрайни здравословни
проблеми от клуб "Хи-
нап" с председател Дим-

ка Малева. Този път те
бяха поканили в ресто-
рант "Лотос" своите
приятели от шест  пен-
сионерски клуба от До-
бричка област: с.Паска-

лево, с.Челопечене,
с.Кранево, гр.Добри и
Балчик. Така ресторант
"Лотос" се зареди с вед-
рото настроение на око-
ло 200 празнуващи, до-

шли тук да се повеселят.
Гостите бяха посрещна-
ти радушно и закичени
със символични укра-
шения, изработени от
сръчните сътруднички

на клуб "Хинап". Праз-
никът откри Д.Малева
със сърдечно лаконично
приветствие. След първа-
та наздравица ръководи-
телите на гостуващите
клубове бяха поканени
на сцената, където полу-
чиха календари на Общи-
ната и кошници с разцъ-
фнали пролетни цветя,
сякаш откъснати от гра-
динката на Белоногата
Гергана. Подарени им
бяха ръчно изработени
много красиви вазички
от хинапката Деспина
Маринова, която актив-
но подпомага оригинал-
ните идеи на Димка Ма-
лева. В подходяща кра-
сива носия Деспина се
превъплъти  в Първа
пролет, като жрица на
Кибела, раздаваща цве-
тя и сладки и закачливи
медальони от малки ме-
тлички, за да гонят злите
духове през пролетта.

Председателите на го-
стуващите клубове от-
върнаха с благодарстве-
ни слова и подготвени
подаръци за клуб "Хи-
нап". 80-годишната доб-

ричлийка Иванка Попо-
ва беше омесила и изпе-
кла грамадна добру-
джанска пита, от която
по хапка опитаха всички
присъстващи. Олег  Те-
мелков, председателят на
Регионалния съвет на
инвалидите в Добрич,
който всякога уважава с
присъствие подобни
прояви, приветства при-
състващите и благодари
на домакините с мили
думи. Той припомни
чудесните преживява-
ния от празниците в Тер-
вел, Добрич и Г.Тошево.
Пожела им здравето, без
което никой не може и
щастливи пролетни дни.
След тази официална
част празникът продъл-
жи с вкусен обяд, гарни-
ран с подходяща музика,
хора, модерни танци. А
като познаваме стила и
методите на Д.Малева и
нейните активни и мно-
го отговорни сътрудни-
чки от клуб "Хинап",
можем да се досетим за
атмосферата - поетични
слова /както всякога от
Пенка Димитрова/, кон-

курси, надигравания,
спечелени награди и
много настроение. Хора-
та, дошли тук в този ден,
/без значение, че той от-
ново се оказа намръщен
и мъглив, сякаш, за да
накаже някого, скривай-
ки красотата на безбре-
жното море и белите
хълмове, почти невиди-
ми вече от високите хо-
тели по Дамбата/, танцу-
ваха, пяха, смехът и ве-
селието бяха с тях непре-
къснато в тази дружелю-
бна приятелска обстано-
вка. Точно така, както се
пее в емблематичната
песен на клуб "Хинап" -
"Приятели да имаш е бо-
гатство". Запявайки тази
песен в началото на пра-
зника, група "Неспокой-
ни вълни" от Балчик
призова добрината и
приятелството да бъдат
водещи в живота на хо-
рата, наричани в недале-
чното минало "инвали-
ди".  Хората, които точ-
но поради ощетеното си
здраве са с по-силни ха-
рактери и здрав дух.

Мария АНДРЕЕВА

Ïîêàíà çà ñåñèÿ íà Îáùèíñêè ñúâåò - ãð. Áàë÷èê
На основание чл. 23,

ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,
на 27 март 2014 година
(четвъртък) от 09.00 ча-
са, в залата на общинс-
ка администрация,
първи етаж, ще се про-
веде заседание на об-
щински съвет - Балчик,
при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Предложение за

приемане на тригоди-
шна бюджетна прогно-
за за 2015 г., 2016 г. и
2017 година за местни
дейности на община
Балчик. Вносител: Ни-
колай Ангелов-кмет на
общината

2. Предложение за
допълнително възнаг-
раждение на кметски-
те наместници в общи-
на Балчик за постигна-
ти добри резултати в
работата.  Вносител:
Николай Ангелов-кмет
на общината

3. Предложение за
приемане на нова На-
редба за условията и
реда за установяване
жилищни нужди на
граждани за настанява-
не в общински жили-
ща, ползване и управ-
ление на община Бал-
чик. Вносител: Нико-
лай Ангелов -кмет на
общината

4. Предложение за
отдаване под наем чрез
търг на части от об-
щински имоти - публи-
чна общинска собстве-
ност  за поставяне на ка-
фе-автомати. Вносител:
Николай

Ангелов -кмет на об-

щината
5. Отпускане на по-

мощи за военноинва-
лиди и военнопостра-
дали от община Бал-
чик. Вносител: Нико-
лай Ангелов -кмет на
общината

6. Предложение за
прекратяване на съсо-
бственост между об-
щина Балчик и "Био-
линкс" ООД, по отно-
шение на   ПИ №
39459.506.225 по кадас-
тралната карта на с.
Кранево, м. "Поляни-
те". Вносител: Николай
Ангелов - кмет на об-
щината

7. Предложение за
прекратяване на съсо-
бственост между об-
щина Балчик и "Есте-
ли" ООД, по отноше-
ние на  ПИ №
02508.8.183 по кадаст-
ралната карта на гр.
Балчик, в.з. "Сборно
място". Вносител: Ни-
колай Ангелов -кмет на
общината

8. Предложение за
отдаване под наем чрез
публичен търг на по-
мещение /магазин за
промишлени стоки/,
находящо се на първи
етаж на "МЦ І" ЕООД
град Балчик. В н о -
сител: Николай Анге-
лов -кмет на общината

9. Предложение за
утвърждаване на на-
чална тръжна цена и
праг на минимална на-
емна цена за декар зе-
меделска земя от об-
щинския поземлен
фонд при отдаване под

наем, след провеждане
на публично оповесте-
ни търгове или анекси-
ране на вече сключени
наемни договори. Вно-
сител: Николай Анге-
лов -кмет на общината

10. Предложение за
промяна в Маршрутно
разписание № 5-3 по
автобусна линия № 3 и
закриване на Линия №
4 от общинската тран-
спортна схема. В н о -
сител: Николай Анге-
лов -кмет на общината

11. Предложение за
вземане на решение за
организиране и прове-
ждане на конкурс за
възлагане управление
на "МБАЛ" ЕООД Бал-
чик Вносител: Ни-
колай Ангелов -кмет на
общината

12. Предложение за
прекратяване на съсо-
бственост между об-
щина Балчик и ЕТ "Пла-
мен Рачев Рачев" по
отношение на ПИ №
02508.76.44 по кадаст-
ралната карта на гр.
Балчик. Вносител: Ни-
колай

Ангелов -кмет на об-
щината

13. Предложение за
отпускане на финансо-
ви помощи на гражда-
ни. Вносител: д-р Урал
Бекиров -  член  на
ПКЗССД

14. Предложение за
финансиране отпечат-
ването на  книгата
"Фарватера на един
моряк". В н о с и т е л :
Красимир Кунев-пред-
седател на ПКОКМД

15. Предложение за
финансова подкрепа
за издаване на книга за
село Кранево "КРАНЕ-
ВО - ЕХО ОТ ВЕКОВЕ-
ТЕ". В н о с и т е л :
Красимир Кунев - пре-
дседател на ПКОКМД

16. Предложение за
даване разрешение за
изработване на ПУП-
Парцеларен план  за
"Външен водопровод
ф110 за захранване на
ПИ 02508.544.618 - Пре-
товарна станция за
ТБО по кадастралната
карта  на м .Момчил
гр.Балчик" и одобрява-
не на  задание към
ПУП-ПП. В н о -
сител: Николай

Ангелов -кмет на об-
щината

17. Разглеждане док-
лад за одобряване на
ПУП-Парцеларен план
за "Подземен водопро-
вод за захранване на
ПИ 39459.3.45" по када-
стралната карта на с.
Кранево, Община Бал-
чик. Вносител: Нико-
лай Ангелов-кмет на
общината

18. Предложение за
прекратяване на съсо-
бственост между об-
щина Балчик и Еленка
Трендафилова Тодоро-
ва по отношение на ПИ
№ 02508.81.232 по када-
стралната карта на гр.
Балчик, м. "Двете чеш-
ми". Вносител: Ни-
колай Ангелов -кмет на
общината

19. Предложение за
даване съгласие за уч-
редяване право на

строеж за изграждане
на църква в с. Рогаче-
во. Вносител: Ни-
колай Ангелов -кмет на
общината

20. Предложение за
отдаване под наем на
терени - публична об-
щинска собственост, за
поставяне на премест-
ваеми обекти, павили-
они за търговия на дре-
бно, съгласно одобре-
ни схеми. В н о -
сител: Николай Ангелов
-кмет на общината

21. Актуализация на
годишната програма
за управление и раз-
пореждане с имоти - об-
щинска собственост през
2014 г. В н о -
сител: Николай Ангелов
-кмет на общината

22. Предложение за
прекратяване на съсо-
бственост между об-
щина Балчик и Тихо-
мир Стефков Тодоров
- Управител на "Топ та-
уър" ЕООД, по отноше-
ние на  ПИ №
39459.503.235 по кадас-
тралната карта на с.
Кранево. Вносител:
Николай Ангелов -кмет
на общината

23. Предложение за
учредяване възмездно
право на  строеж на
Ангел Борисов Анге-
лов  от гр. Балчик, с ус-
тановени жилищни ну-
жди, за изграждане на
жилищна сграда върху
общински имот, пред-
ставляващ ПИ №
02508.74.262 по кадаст-
ралната карта на гр.
Балчик. Вносител: Ни-

колай Ангелов -кмет на
общината

24. Предложение за
учредяване възмездно
право на строеж на Ро-
сица Ангелова Ивано-
ва от гр. Балчик, с ус-
тановени жилищни ну-
жди, за изграждане на
жилищна сграда върху
общински имот, пред-
ставляващ ПИ №
02508.74.261 по кадаст-
ралната карта на гр.
Балчик. Вносител: Ни-
колай Ангелов -кмет на
общината

25. Предложение за
учредяване възмездно
право на строеж на Ва-
силка Ованезова Торо-
сян от гр. Балчик, с ус-
тановени жилищни ну-
жди, за изграждане на
жилищна сграда върху
общински имот, пред-
ставляващ ПИ №
02508.77.127 по кадаст-
ралната карта на гр.
Балчик. Вносител: Ни-

колай Ангелов -кмет на
общината

26. Предложение за
учредяване възмездно
право на строеж на Со-
ня Михайлова Василе-
ва от гр. Балчик, с ус-
тановени жилищни ну-
жди, за изграждане на
жилищна сграда върху
общински имот, пред-
ставляващ ПИ №
02508.77.128 по кадаст-
ралната карта на гр.
Балчик. Вносител: Ни-
колай Ангелов -кмет на
общината

27. Предложение за
отмяна на т. 3 по Реше-
ние 540, Протокол № 37
от 27.02.2014 г. на ОбС -
Балчик. Вносител: Ви-
ктор Лучиянов - пред-
седател на Общински
съвет - Балчик

28. Питания

Виктор Лучиянов
Председател на ОбС-

Балчик

Áëàãîäàðíîñò
На 22 март 2014 г. /събота/ в 17.00 ч. пътувах с

градския автобус от кв."Левски" до центъра на гра-
да. Прибрах се спокойно у дома. На следващия ден
с тревога установих, че мобилният ми телефон ли-
псва. Допуснах, че може би съм го забравила в ав-
тобуса. Позвъних на дежурния служител от РПУ
гр.Балчик Георги Иванов Георгиев. Той прояви съ-
чувствие и разбиране като обеща, че ще реши про-
блема. След 20 минути същият служител ми се оба-
ди, че телефонът е намерен. За това реших чрез
страниците на вестник "Балчишки телеграф" да бла-
годаря на този служител за неговата отговорност и
бърза реакция. Разбрах, че гражданка от Балчик,
която е пътувала със същия автобус, е сигнализи-
рала за телефона. Благодарност заслужава нейната
доблестна постъпка, което ме кара да вярвам, че
все още има добри хора и че доброто съществува.

Веска БЛИЗНАКОВА




