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5. Деян Алеков Борисов от гр. Балчик, ул. “Родопи” № 29, за
оперативна интервенция на детето му Алеко Деянов, в размер на
250.00 (двеста и петдесет) лева.

Гласували поименно със “За” - 18, Против” - 0, “Въздържал се” - 0
6. Светла Ангелова Панайотова от с. Кремена, за оперативна

интервенция, в размер на 200 (двеста) лева.
Гласували поименно със “За” - 18, Против” - 0, “Въздържал се” - 0
7. Левент Шаинова Акифова от гр. Балчик, ул.”П. Р. Славей-

ков” № 51, за закупуване на скъпо струващи лекарства, в размер
на 200 (двеста) лева.

Гласували поименно със “За” - 17, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0

Вносител: Камен Спиров - председател на ПКОМСД
РЕШЕНИЕ 854:

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6
от ЗМСМА, общински съвет -  Балчик отпуска  еднократни фи-
нансови помощи, както следва:

1. Стефка  Илиева Георгиева  от с.  Църква, в  размер на  300
(триста) лева, за покриване разходи за погребението на синът й
Даниел Георгиев  Стоянов.

Гласували поименно със “За” - 15, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0
2. Йорданка Маринова Костадинова от град Балчик, ул. “Кою

Райчев” № 7а, в размер на 200 (двеста) лева, за покриване разхо-
ди за погребението на съпруга й.

Гласували поименно със “За” - 15, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0

т.13. Предложение  за допълнение  на Календарния  план
на културните прояви - 2011 година.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК
РЕШЕНИЕ 855:

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет
Балчик допълва с 45 000 (четиридесет и пет хиляди) лева Кален-
дарния план на културните прояви - 2011 година (Приложение
№ 8), за театрален фестивал “Виа понтика”, за сметка на резерва
от бюджета за 2011 година.

Гласували поименно със “За” - 14, “Против” - 0, “Въздържал се” - 2

т.14. Предложение  за прекратяване  на съсобственост  ме-
жду община  Балчик и  “Зърнени храни  България” АД,  по
отношение на ПИ  № 02508.86.94.

      Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 856:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл.
36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик
и във връзка със заявление вх. № 63-588-2/15.06.2011 г., общин-
ски съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобстве-
ността между Община Балчик и “Зърнени храни България” АД с
ЕИК 175410085 със седалище и адрес на управление: гр. София
ул.  “Стефан Караджа”№2,  представлявано от Георги Костов  и
Марин Маринов, по отношение на ПИ № 02508.86.94 по кадас-
тралната  карта на  гр. Балчик,  целият  с площ от  563 м2,  като
“Зърнени храни България” АД изкупи частта на Община Балчик,
равняваща  се на 204.00  м2  /двеста и  четири квадратни  метра/
идеални части, актувани с АОС № 4110/18.07.2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер
на 40 800.00 лв. /четиридесет хиляди и осемстотин лева /, без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последва-
щите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

Гласували поименно със “За” - 16, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0

т.15. Предложение  за прекратяване  на съсобственост  ме-
жду община  Балчик и  “Зърнени храни  България” АД,  по
отношение на ПИ  № 02508.86.95.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 857:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл.
36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик
и във връзка със заявление вх. № 63-588-4/18.07.2011 г., общин-
ски съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобстве-
ността между Община Балчик и “Зърнени храни България” АД с
ЕИК 175410085 със седалище и адрес на управление: гр. София
ул.  “Стефан Караджа”№2,  представлявано от Георги Костов  и
Марин Маринов, по отношение на ПИ № 02508.86.95 по кадас-
тралната  карта на  гр. Балчик,  целият  с площ от  739 м2,  като
“Зърнени храни България” АД изкупи частта на Община Балчик,
равняваща  се на 61.00 м2  /шестдесет и  един квадратни  метра/
идеални части, актувани с АОС № 4111/18.07.2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в раз-
мер на 12 200.00 лв. /дванадесет хиляди и двеста лева /, без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последва-
щите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

Гласували поименно със “За” - 16, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0 

т.16. Предложение за  одобряване пазарна  оценка за  про-
дажба на общински имот на собственика на законно постро-
ени  върху него  сгради, представляващ  поземлен имот  №
02508.86.93.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 858:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл.
41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща
реда  за придобиване,  управление и  разпореждане  с общинско
имущество и във връзка със заявление вх. № 63-588-3/18.07.2011
г., общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на
184 000.00 лв. /сто осемдесет и четири хиляди лева/, за продажба
на общински имот на собственика на законно построени върху
него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор №
02508.86.93  по кадастралната  карта на  гр. Балчик  /УПИ V, кв.
119  по ПУП на  гр. Балчик/,  с площ от 920  м2  /деветстотин  и

двадесет квадратни метра/, актуван с АОС № 4112/18.07.2011 г.  
Гласували поименно със “За” - 16, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0

т.17. Предложение за изменение на Решение  741 по  Про-
токол  № 58  от заседание  на общински съвет от  31.01.2011
година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 859:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с Решение 741
прието по протокол № 58 от заседание на Общински съвет Бал-
чик, проведено на  31.01.2011 г., Общински съвет Балчик изменя
същото в частта относно предмета, наименованието и обхвата на
проект  “Рехабилитиране на  ПСОВ Албена и разширяване  на
канализационната мрежа в с. Оброчище, общ. Балчик”. Променя
същия на “Рехабилитиране на ПСОВ Албена, общ. Балчик”.

2. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община
Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни
действия, чиято  нужда е  възникнала в следствие на  приетото
изменение на проект “Рехабилитиране на ПСОВ Албена, общ.
Балчик”, прието с настоящото решение.

3. Настоящото решение е неразделна част от Решение 741 при-
ето по протокол № 58 от заседание на Общински съвет Балчик
Общински съвет Балчик, проведено на 31.01.2011 г.

Гласували със “За” - 16, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0

т.18. Предложение за издаване на Запис на заповед от об-
щина Балчик, в полза на МРРБ, обезпечаваща авансово пла-
щане по договор за Проект “Повишаване енергийната ефе-
ктивност на образователната ефективност на образовател-
ната инфраструктура на територията на община Балчик”.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 860: 

  На основание чл. 21,  ал. 1,  т. 10  и чл.  27, ал.  4 и  ал. 5  от
ЗМСМА и указания  във  връзка с изпълнението  на  договори  за
безвъзмездна  финансова  помощ  по  ОПРР с бенефициенти об-
щини, НПО и конкретни бенефициенти, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:
1.  В  изпълнение  на  чл.  4,  т.  4.1  и  т.  4.2  от  Договор  №

BG161РО001/1.1-09/2010/013 от 13.12.2010 г. за  предоставяне
на безвъзвмездна финансова помощ, сключен между Община Бал-
чик и МРРБ за Проект “Повишаване енергийната ефективност
на образователната инфраструктура на територията на Община
Балчик”, и на основание на Решение № 593 от 06.08.2010 г. на
Министерски  съвет за  увеличаване на  размера на  авансовите
плащания по изпълнението на проекти и дейности по ОП „Регио-
нално развитие”, упълномощава кмета на Община Балчик да по-
дпише Запис на заповед по образец от Управляващия орган без

т.19. Предложение за награждаване на военнослужещи и
служители към ПСОВ с парични награди.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 861 

 І. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.
23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик, дава своето съгласие,
да бъдат наградени военнослужащи и служители към ПСОВ Бал-
чик с парични награди за своевременни и енергични действия за
предотвратяване на екологична катастрофа и  предотвратяване
компроментиране работата на ПСОВ Балчик, както следва:

1. м-р Росен Стоянов Иванов, в размер на 300 лв.;
Гласували поименно със “За” - 16, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0
2. с-т Владимир Николов Паунов, в размер на 250 лв.;
Гласували поименно със “За” - 15, “Против” - 0, “Въздържал се” - 1
3. кадрови войник Красимир Руменов Костадинов, в размер на 250 лв.;
Гласували поименно със “За” - 15, “Против” - 0, “Въздържал се” - 1
4. цивилен служител Валери Гичев Апостолов, в размер на 250 лв.;
Гласували поименно със “За” - 15, “Против” - 0, “Въздържал се” - 1
5. инж. Калин Христов Христов, в размер на 200 лв.;
Гласували поименно със “За” - 15, “Против” - 0, “Въздържал се” - 1
6. Пеньо Атанасов Пенев, в размер на 200 лв.;
Гласували поименно със “За” - 15, “Против” - 0, “Въздържал се” - 1
7. Петър Георгиев Куртев, в размер на 200 лв.
Гласували поименно със “За” - 15, “Против” - 0, “Въздържал се” - 1
ІІ. Упълномощава   Кмета    на   община   Балчик   да    извър-

ши   последващите разпоредителни действия по изпълнение на
настоящото решение.

Гласували поименно със “За” - 16, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0

протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и
удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване
в полза на МРРБ,  Управляващ орган  на Оперативна програма
„Регионално развитие” - Главна дирекция „Програмиране на ре-
гионалното развитие”, в размер на 1 001 769,32 лева (един мили-
он хиляда  седемстотин шестдесет и девет лева и 32 ст.),  - предс-
тавляваща 35 % от размера на безвъзмездната финансова помощ
по проекта за срок до 13.02.2012 г. (два месеца след изтичане на
крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ);

2. Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от
него лице  да подготви  необходимите документи,  във връзка с
получаване на авансово плащане по Договор    № BG161РО001/
1.1-09/2010/013 от 13.12.2010 г.

3. Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи
юридически и фактически действия във връзка с изпълнението 
на гореизложеното.

Гласували поименно със “За” - 16, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0

Това писмо, мили читатели, не бях сигурен дали да го изпращам. Писах го, когато стана ясно, че след няколко месеца
вече по-рядко ще виждам тези хора, които до голяма степен за мен олицетворяват Америка. Хора, които са сякаш излезли
от разказите и романите на Стайнбек и Хемнингуей, на Колдуел и Доктороу. И, тъй като наближава един много специален
американски празник, Денят на благодарността, реших все пак да го пратя на редактора на e-vestnik…

Ралф Райт е учил в 5 университета в САЩ и има дипломи по бизнес администрация и богословие. Президент е на
фирма, която се занимава с всякакви данъчни въпроси, едновременно с това е “началник”, както го наричам на шега,
главен свещеник на Презвитерианската църква в Япанк, Лонг Айланд, член на десетина хуманитарни и обществени
организации, баща на 4 деца и собственик на красива къща с хубав двор и басейн в Пачог, малко селце на 45 минути
източно от Манхатън.

От горното сигурно става ясно, че Ралф е изключително зает човек и не е ясно как му стигат времето и силите да прави
всичко  това.
Среден на ръст, с посивяла, но буйна коса, Ралфо, както аз го наричам, продължава да работи като трактор, без да мисли
да спира или да излиза в пенсия.

Срещнах го за първи път преди двайсетина години в Женева, когато беше редактор на едно от хуманитарните списания.
После пътищата ни се засякоха в Адис Абеба, Москва, Будапеща и Алма Ата. Докато преди десетина години Ралф се
върна у дома, подхвана бизнеса си, останал от баща му, и, след като беше обиколил няколко пъти света, най-сетне
миряса.

Та да видите какво значи “мирясване” за един 67-годишен човек. Работи в офиса си по 8-10 часа на ден, а когато дойде
март-април, времето, когато повечето му клиенти си плащат данъците, Ралфо според мен бъхта по 20 часа на ден. В
събота и неделя коси тревата в двора, пазарува, чисти и пълни басейна, та като дойдат гости-готованци като нас, да има
къде да се разхладят в летните жеги. Рано сутрин си пише текстовете на проповедите, има минимум две служби в
църквата през уикенда, чете книги, пише статии в местния вестник, “отслужва” на сватби и погребения…. И нон стоп
приема  гости.  И  нон  стоп  е  усмихнат.  Как  смогва,  не  е  ясно.  Защо  никога  не  се  оплаква,  също  не  е  ясно.
Както не е ясно защо винаги помага, когато може…. Преди 6-7 години ми се обади по телефона в службата една моя
позната от Балчик. Неин близък, млад човек, затънал до шия в безработица, решил да отиде в Канада (през Мексико,
Аризона и т. н.). Бяха го хванали ония с големите пушки и широкополите шапки на US границата и го бяха сложили в
кауша, както казва Христо Ботйов. Може ли да помогнем на момчето, вайкаше се моята позната от Балчик.

Обадих се аз на Ралф, казвам му какъв е случаят, казвам че момчето е много добро и интелигентно българче, но е в
кауша, какво да правим, питам аз… А Ралфо казва, че първо ще се свърже с негов приятел адвокат, а после ще ми се
обади. “Трябват $5000 гаранция от US-гражданин, за да го извадят”, казва Ралфо на другия ден. А нашият човек от кауша
я има 5 гроша в джоба си, я не. Почвам аз да обяснявам на фамилията от Балчик какво става с техния човек. Те изпаднаха
в още по-голямо отчаяние: как се събират набързо 5 хиляди долара? Ралфо гледа, гледа, и като не видя нищо да се задава
от Балчик, извади $5000 и ги плати. “Ако той не ми ги върне като си намери работа в Канада, ти ще ми ги върнеш”, казва
Ралф. “Ако ти не ми ги върнеш, Господ ще ми ги върне на другия свят”, смее се Ралф и сините му очи светят още по-ярко
от добрината на сърцето му.

А нашият юнак балкански го пуснаха от кауша и той след два дни се обади от Торонто, че вече е там. Как беше стигнал
за 48 часа от Аризона до Торонто (без самолет) остана загадка.

Но не това е важно. Важното е, че Ралф, без да му мигне окото, извади набързо нашия човек от “библиотеката” в
Аризона. А той, на свой ред, като изкара някой грош от работата си в Канада, прати на Ралф чек от $5000 и кутия
шоколадови бонбони, както е прието в Добруджа. Ето как Балчик и Пачог се свързаха (през пустинята в Аризона) в едно
“хуманитарно сътрудничество”…
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Енчо ГОСПОДИНОВ, Ню Йорк




