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На основание чл. 23,

ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,
на 17 декември 2015 го-
дина от 9.00 часа, в за-
лата на общинска ад-
министрация , първи
етаж, ще се проведе за-
седание на общински
съвет - Балчик, при
следния

Д н е в е н  р е д:
1. Определяне пред-

ставител на общинския
съвет в Общото събра-
ние на Националното
сдружение на общи-
ните в Република Бъл-
гария (НСОРБ) Вноси-
тел: Иванка Бързакова
– общински съветник

2. Избиране на об-
щински съветник за
представител в Облас-
тния съвет за развитие
на о бласт До брич
Вносител: Николай Ко-
лев – общински съвет-
ник

3. Утвърждаване на
нов състав на местна-
та комисия по чл. 8, ал.
2 от Закона за урежда-
не правата на гражда-
ни с многогодишни
жилищно-спестовни
в л о г о в е
(ЗУЖВГМЖСВ). Вно-
сител: Николай Анге-

лов - кмет на община-
та

4 . Одоб ряване  на
разходите по сметосъ-
бирането и сметоизво-
зването, обезвреждане
на битови отпадъци в
депа или други съоръ-
жения и чистотата на
териториите за общес-
твено ползване за 2016
година. Вносител: Ни-
колай Ангелов - кмет
на общината

5. Даване на съгла-
сие за удължаване на
срока на ликвидация
на СНЦ „Управление
на отпадъците – реги-
он Добрич” с още 1 го-
дина – до 31.12.2016 г.
Вносител: Николай Ан-
гелов - кмет на общи-
ната

6. Предложение за
отдаване под наем на
2  броя  помещ ения
(стоматологични каби-
нети), находящи се в
„МЦ І” Балчик, чрез
провеждане на публи-
чно  оповестен кон-
курс. Вносител: Нико-
лай Ангелов - кмет на
общината

7.  Предложение за
отдаване под наем на
част от имот публична

общинска собственост
– ПИ № 02508.7.120, за
поставяне на 1 брой
рекламно информаци-
онен елем ент, чрез
провеждане на публи-
чно  опове стен кон-
курс. Вносител: Нико-
лай Ангелов - кмет на
общината

8. Внасяне на пред-
ложение до Министер-
ски съвет на Републи-
ка България за отпус-
кане на п ерсонална
пенсия. Вносител: д-р
Маргарита Калинова –
председ ател на
ПКЗССД

9.  Предложение за
отпускане на финан-
сови помощи. Вноси-
тел: д-р Маргарита Ка-
линова – председател
на ПКЗССД

10. Предложение за
приемане на промени
в Наредбата за опреде-
лянето и администри-
рането на местните та-
кси и цени на услуги на
територията на общи-
на Балчик. Вносител:
Николай Ангелов -
кмет на общината

Атанас Жечев
Георгиев,

Председател
 ОбС-Балчик

Ï Ð Å Ñ Ñ Ú Î Á Ù Å Í È Å
Туристическо сдруже-

ние „Каварна“ провежда
конкурс на тема „Инова-
тивни, креативни, предп-
риемчиви“ с номинации
в следните три категории:

•„Млад предприемач“
•„Иновативна бизнес

идея, реализирана на те-
риторията на „Шабла-
Каварна-Балчик“

•„Най-успешно съби-
тие за популяризиране
на региона, организира-
но от представители на
публичния или неправи-
телствения сектор на те-
риторията на „Шабла-
Каварна-Балчик“.

Конкурсът се организ-
ра в изпълнение на про-
ект „Насърчаване на
предприемачеството в
сектор „Туризъм“ и свър-
заните с него сектори
чрез иновативен транс-
фер на знания и умения
в областта на предприе-
мачеството, въвеждането
на иновации и прилага-
нето на информационни
и комуникационни тех-
нологии“, финансиран с
безвъзмездна финансова
помощ по Местна стра-
тегия за развитие на
МИРГ „Шабла-Каварна-
Балчик“ чрез ОП за раз-
витие на сектор „Рибарс-

тво“ 2007-2013 г., съфи-
нансирана от Европейс-
кия съюз чрез Европесй-
кия фонд за рибарство.

Участие в категория
„Млад предприемач“
могат да вземат всички
физически лица – пред-
приемачи или управите-
ли на юридически лица
на възраст между 18 и 40
години, които през пос-
ледните три години са
стартирали успешно би-
знес начинание на тери-
торията на „Шабла-Ка-
варна-Балчик“ или имат
идея за стартиране на би-
знес в сферата на туриз-
ма и свързаните с него
сектори – хотелиерство,
ресторантъорство, услу-
ги за отдих и развлече-
ние, транспортни услу-
ги,  организиране на
спортни, културни и/или
развлекателни меропри-
ятия или всякаква друга
креативна дейност, воде-
ща до привличане на ту-
ристи и посетители на те-
риторията на „Шабла-
Каварна-Балчик“.

Допустими за участие
в категория „Иновативна
бизнес идея, реализирана
на територията на „Шаб-
ла-Каварна-Балчик“ са
всички физически и

юридически лица, които
имат успешно реализи-
рана иновативна бизнес
идея. Съгласно условия-
та на конкурса, за да бъде
приета за иновативна ре-
ализираната бизнес идея,
тя трябва да е свързана с
въвеждането на нов за ре-
гиона продукт, услуга, те-
хнология или  прилагане-
то на нови организацин-
ни, маркетингови подхо-
ди или концепции, които
вече да се достигнали до
потребитeля. В основата
на реализираната бизнес
идея трябва да има нещо
ново, различно от осъще-
ствяванато до момента.

Третата категория, в
която ще бъде избран по-
бедител в конкурса, е за
„Най-успешно събитие
за популяризиране на ре-
гиона „Шабла-Каварна-
Балчик“.

В тази категория учас-
тие могат да вземат пред-
ставители на публичния
или неправителствения
сектор, осъществяващи
дейност на територията
на „Шабла-Каварна-Бал-
чик“, които през послед-
ната една година успеш-
но са реализирали публи-
чно събитие, което е до-
вело до популяризиране-

то на региона и неговите
природни, културни, ис-
торически богатства.

Всички заинтересова-
ни страни могат да изп-
ращат информация за
техните успешни начи-
нания във всяка една от
категориите в срок до
22.12.2015 г. на адрес:

гр. Каварна 9650,
ул. „Дончо Ил.
Стойков“ № 10

или
e-mail:

tur.sd.kavarna@gmail.com.
 Няма изисквания от-

носно начина на предс-
тавяне на кандидатурите,
стига те да отговарят на
условията за участиe.
Формата за участие е на-
пълно свободна, в уни-
сон с мотото на конкур-
са, насърчаващо инова-
тивността, креативността
и предприемчивостта.

Победителите във вся-
ка една категория на кон-
курса ще бъдат избрани
от петчленно жури в съ-
став експерти в областта
на туризма и предприе-
мачеството, а наградите
ще бъдат връчени на
официална закриваща
конференция, която ще
се проведе на 29.12.2015
г. в град Каварна.

Áîãîìèë Ãîñïîäèíîâ, ñèí íà áàë÷èêëèÿ,
ñïå÷åëè íàãðàäàòà çà ïîåçèÿ “Âåñåëèí Õàí÷åâ”

1.Наскоро балчиклии
научиха за Вас - сина на
Тодор Господинов и пле-
менник на Кирил Госпо-
динов. Тодор и Кирил са
випускници на авторите-
тната първа гимназия в
Северна Добруджа - Бал-
чишката гимназия. Те и
двамата бяха отличници
и активни в социалния
живот на класовете си.
Интересът им към хума-
нитарните науки бе осо-
бено изявен. Смятам, че
сте достойно тяхно про-
дължение. Моля дайте
някои данни от визитна-
та си картичка? /къде е
родното Ви място, какво
образование имате, как-

во учите сега, с какво се
занимават родителите и
брат Ви.../

Роден съм в гр. Доб-
рич през 1994 г. По-голя-
мата част от детството
ми премина във Варна,
където посещавах мест-
ната Математическа
гимназия и където се
учих да решавам задачи
и да програмирам. Там
благодарение на усили-
ята ми и на упорството
на родителите ми се
оформи първата поло-
вина от визитката ми –
математиката и компю-
търните езици. Втората
половина открих чак в
София, когато започнах

да пиша поезия. Разбира
сеза тези две събития в
живота ми имаше добра
причина. Предисторията
е, че през лятото обикно-
вено посещавах родни-
ните си в Балчик и Тер-
вел, където прекарвах
времето си в изчитане на
библиотеките на бабите
и дядовците ми. Израс-
нах в семейство, където
вместо компоти отваря-
хме книги. Родителите ми
винаги са ме подкрепя-
ли – дори и когато не са
знаели какво точно пра-
вя. Посвещавам тази на-
града на тях, на брат ми и
на Тома Марков.

2. Как решихте да уча-
ствате в конкурса за по-
езия "Веселин Ханчев"
в Ст.Загора? Знаехте ли
за този конкурс отпреди?
Кой е Тома Марков, по-
лучил "Златното яйце",
упълномощен от Вас?

Участвал съм в кон-
курса три или четири пъ-
ти. Знаех за отличието от
няколко години и струва
ми се със всяко следва-
що издание изпращах по-
добри текстове от преди-
шния път. Бях се зарекъл
пред себе си, че няма да
издам книга докато не го
спечеля. Повече от инат,
ако не от нещо друго. То-
ма Марков е поет и мой
приятел от София, който

ми е помогнал много с
редакциите си и съвети-
те си както по отноше-
ние на писането ми така
и по посока на това как
да останеш внимателен
читател във ерата на бър-
зата литература. Тома е
публикуван в чужбина и
носител на няколко голе-
ми награди в страната и
в Европа. Стихосбирки-
те му „Черен P.R.“и „Цве-
тя за Карбовски“ са ми
оказали голямо влияние.

3. Имаше ли към наг-
радното яйце и пари?

Не, наградата е изда-
ване на стихосбирка в го-
лямо българско издател-
ство, доколкото си спом-
ням „Жанет 45“.

4. Може ли да ни пре-
доставите наградения
стихотворен текст.

ПТИЦИТЕ НА ЛОЛА
Не чувствам никаква

прилика с птиците
и донякъде техните
пролетарски проблеми
не са мои проблеми
гладните им стачки и
протестите им за
 братство не ме трогват
 ни най-малко,
а когато ги чуя
да просят хляб
разделям главата от
тялото си
понякога ми се иска да
бъда техния
глухоням преводач
с глас като на гърмяща

змия и слух като
  арктическа зима
глас който разбира

от пушки и авиация,
таксидермия и кремация
но аз не съм човекът
който събира ята за да
ги води в пустинята
аз събирам отпадъци
и разделям отпадъци
и нямам нужда да
пътувам до работа
за да се върна до вкъщи
не по-малко от тях
не разбирам
светът който не спира
да строи пирамиди
за да руши пирамиди

5.Познавате ли няко-
го от останалите награ-
дени?

Не, но успях да се за-
позная с някои от тях след
конкурса по интернет.

6.Имате ли други наг-

ради и от кога са те?
Предимно награди от

малки конкурси – „Ире-
левант“, специална наг-
рада на „Биньо Иванов“
и „Изкуство против дро-
гата“.

7.В лицето на брат си
или баща си имате ли
конкурент или може би
съратник в литературни-
те наклонности?

Не мисля, че в писане-
то има конкуренция. То-
ва е работа на критика-
та. За мен литературата
е самотно занимание, в
което, както споменах и
по-рано, съм бил повли-
ян от много хора – близ-

Богомил Господинов - студент в Лондон

ките си, колеги, прияте-
ли, любими и нелюбими
автори.

8.Свързвате ли специ-
алността, която изуча-
вате, с поезията?

Да. Пиша дипломната
си работа на тема: “Ком-
пютърно генериране на
поезия”.

9.На кого дължите по-
етичното у себе си?

На тези които ме нами-
рат за поетичен.

Благодаря за отзивчи-
востта. Чувствайте се
гост на редакцията ви-
наги, когато сте в Бал-
чик.

     Маруся КОСТОВА

20 ãîäèíè - Êëóá íà ó÷èòåëÿ - ïåíñèîíåð
Къде останахте искри

в очите?
Къде остахте мечти в

душите?
Кога премина пътя

извървян-
сбогувахме се с

младежкия си блян.

Тук сбира ни
учителска пътека

и виждаме се в
седмица веднъж,

е, няма го звънецът
школски

ни детски глъч, с
букети полски.

Клубът е наши втори
дом

и дава ни живец в

неон-
четем и коментираме

активно,
участваме в живота

колективно.

Така поддържаме
колегия,

и вече 20 години в куп-
не я прекъсваме с

елегия,
достойнно дала своя

труд.

И често  радост се
прокрадва,

когато че стваме си
юбилеи

цветенце щом ни
подаряват-

признание за

възрастта.

Надеждата ни е
голяма,

че винаги след нас ще
идва смяна,

на младите будители,
с крилатите мечти -

учители.

Честит да бъде този
Клуб,

със своите помъдрели
членове,

със песни и екскурзии
навред,

с емоции и много
фенове.

Пенка ДИМИТРОВА
учител-пенсионер




