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ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
18 “За”, 0 “Против”, 2 “Въздържали се”
По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП План за
застрояване на ПИ № 53120.106.441 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 252: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от
Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-План за
застрояване за ПИ № 53120.106.441 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик,
заедно с предвидения начин на застрояване.
II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да
бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.
ГЛАСУВАНЕ:
20 “За”, 0 “Против”, 0 “Въздържали се”
По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за допълване на Решение № 230/
2012 г., прието с Протокол № 17/27.09.2012 г. от Общински съвет - Балчик
Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 253: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 9 от ЗМСМА и по аргумент
от чл. 142 от ТЗ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК допълва свое Решение № 230/2012г., прието
с Протокол № 17/27.09.2012г. със следния текст: т.1. Дава съгласие управителя на “МБАЛ”
ЕООД
гр. Балчик д-р. Иво Христов Войчев да изпълнява едновременно и
длъжността управител на “Медицински център І” ЕООД гр. Балчик.
Точки 1, 2 и 3 от Решение № 230/2012г., прието с Протокол № 17/27.09.2012г. стават
съответно точки 2, 3 и 4.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
18 “За”, 0 “Против”, 0 “Въздържали се”
По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи
на граждани.
Вносител: д-р Маргарита Калинова председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 254: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет
Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:
1. Ася Чавдарова Попова от гр. Балчик, за лечение на майка й Маргарита Георгиева, в
размер на 400.00 (четиристотин) лева.
2. Велиянка Георгиева Илиева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
В деня на будителите, 1
ноември, на игрището до
Авиогарадока, се проведе
първият лекоатлетически
мемориал „Огнян Илиев”.
За сведение на читателя, Огнян Илиев е дългогодишен
национален състезател по
хвърляне на чук, треньор,
под чието ръководство са
израснали десетки състезатели – шампиони. За съжаление той почина в началото на тази година на 59-годишна възраст.
Състезание по хвърляне на
чук, копие, плътна топка над
глава, скок дължина от място, мятане на диск и тласкане
на гюле се проведе при отлична организация, създадена
от президента на СКЛА „Черно море 2005” Андриян Андреев и неговата съпруга Десислава. Участваха над 70 състезатели от клубовете на
Добрич /”Добруджа 99”/,
Карнобат /ЛК „Атлет”/, Бургас /”Вая 94”/, Балчик /КЛА
„Черно море”/, Разград /ЛК
„Виа Атлетик”/, Разград /„Лудогорец”/, Трявна „Хампор”/
, Варна /”Черно море – Атлетик”/, в 20 спортни дисциплини. Който не е дошъл и
видял, той е изтървал тази
спортна фиеста по инициатива на СКЛА „Черно море
2005” Балчик и „Черно море
– Атлетик” Варна с идея това
мероприятие да бъде включено в календара на българс-

ката федерация по лека атлетика за следващата година.
Вълнуващите моменти не
спряха в различните спортни сектори, а децата от всички възрастови групи се
стремяха да надхвърлят
своите възможности, защото техният жизнерадостен
смях, закачки и подвиквания
оказаха силно терапевтично въздействие върху дошлите да ги окуражат роднини, както и любители на
спорта, не само от нашия
град. Наред със състезателите, трябва да се отбележи
и емоционалното присъствие на треньорите на спортните клубове – Йорданка
Тончева от Карнобат, Васил
Тонев от Трявна, заедно с
колегите му Галин Костадинов, Пламен Бонев, Пенчо
Желязков, които оживено
насърчаваха своите възпитаници.
А ето и имената на победителите, наградени с медали,
осигурени от СКЛА „Черно
море 2005” Балчик и „Черно
море – Атлетик” Варна със собствени средства.
Чук – Мъже: 1. Айхан
Апти 2.Борис Йорданов
3.Светослав Борисов – всички от СКЛА „Черно море
2005” Балчик;
Диск – Мъже: 1.Борис
Йорданов 2.Айхан Апти
3.Светослав Борисов – всички от СКЛА „Черно море

3. Тиньо Велев Титев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
4. Юлия Тодорова Йорданова от с. Соколово, за лечение на двете и деца, в размер на
200.00 (двеста) лева. Изразходването на средствата да се проследи от кмета на селото.
5. Гинка Желязкова Георгиева от гр. Балчик, за лечение на съпруга й Добри Георгиев, в
размер на 200.00 (двеста) лева.
6. Недживан Мустафова Илмиева от гр. Балчик, за лечение на внучката й Нарин
Ахмезова, в размер на 200.00 (двеста) лева.
7. Фатме Сабриева Ибрямова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на
100.00 (сто) лева.
8. Диляна Георгиева Русева от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на
150.00 (сто и петдесет) лева.
9. Ана Иванова Маринова от с. Дропла, за подпомагане на семейството, в размер на
150.00 (сто и петдесет) лева.
10. Златина Манолова Манолова от с. Безводица, за подпомагане на семейството, в
размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от Съби Крумов кметски
наместник на с. Безводица.
11. Нудие Аблекимова Мехмедова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в
размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.
12. Ангел Йорданов Николов от с. Стражица, за подпомагане на семейството, в размер
на 150.00 (сто и петдесет) лева.
13. Русанка Миткова Стоянова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер
на 150.00 (сто и петдесет) лева.
14. Демир Иванов Живков от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на
150.00 (сто и петдесет) лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ЦЯЛОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
18 “За”, 0 “Против”, 0 “Въздържали се”
По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на климатични
системи за нуждите на Военно формирование под. 32140, град Варна.
Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 255: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик
реши:
1.Дава съгласието си да бъдат закупени два броя инверторни климатични системи на
обща стойност до 3200 лева за нуждите на Военно формирование под. 32140, град Варна.
2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни
действия, свързани с предоставянето на климатичните системи за безвъзмездно ползване,
както и фактическото му предаване на командира на поделението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
18 “За”, 0 “Против”, 0 “Въздържали се”
По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократна
финансова помощ на Джо Дейвис Велчев от с. Царичино
Вносител: Красимир Кунев председател на ПКОКМД
РЕШЕНИЕ 256: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молба с вх.
№ 498 от 18.10.2012 г., общински съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде отпусната
еднократна финансова помощ в размер на 1000.00 лева на лицето Джо Дейвис Велчев от
с. Царичино, за постигнат висок резултат (отличен 6.00) на Държавен зрелостен изпит по
биология, кандидатствал и приет в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Молекулярна
Биология през 2012 година.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
18 “За”, 0 “Против”, 0 “Въздържали се”
Виктор Лучиянов,
Председател на ОбС Балчик
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Балчишките състезатели от СКЛА “Черно море 2005” с треньор Андриан
Андреев са най-щастливи.
Фото: Г. ЙОВЧЕВ
2005” Балчик
Скок дължина от място:
1.Радост Папазова /”Лудогорец” Разград/ 2.Мария –
Магдалена Аркалиева /
”Черно море 2005” Балчик/
3.Мария Алексиева /ЛК
„Виа атлетикс” Разград/
Чук момчета до 16 г.: 1.
Йордан Маринов /ЛК „Виа
атлетикс” Разград/ 2. Байрям Хасан /”Черно море –
атлетик” Варна 3.Мерт Кенан /ЛК „Виа атлетик „ Разград/.
Копие, девойки, мл.въз-

раст : 1.Десислава Костадинова /”Вая 94” Бургас/ 2.Йоана Ангелова /”Вая 94”
Бургас/ 3.Екатерина Димова /СКЛА „Черно море
2005” Балчик/
Гюле, юноши, мл. възраст: 1.Петър Крумов /
„Черно море – атлетик”
Варна/ 2.Тодор Тодоров /
”Добруджа 99” Добрич/
3.Борислав Йорданов /”Лудогорец” Разград/
Гюле, момичета до 16 г.:
1.Мелиса Мартинова /ЛК
„Виа атлетикс” Разград/

2.Цветая Денчева /ЛК „Виа
атлетикс Разград/ 3.Владислава Николова /”Лудогорец” Разград/
Диск, девойки, мл.възраст: 1.Антония Щерева /
”Атлет” Карнобат/ 2.Мадлена Донева /”Лудогорец”
Разград/
Хвърляне плътна топка
над глава 1 кг., момичета до
14 г.: 1.Радост Папазова /
”Лудогорец”Разград/ 2. Мария-Магдалена Аркалиева /
”Черно море 2005” Балчик/
3. Мария Александрова /ЛК

„Виа Атлетикс” Разград/
Гюле, момчета до 16 г.:
1.Николай Атанасов 2.Михаил Димитров 3.Георги димов – всички от „Добруджа
99” Добрич
Чук, юноши, мл.възраст:
1.Даниел Джахали /СКЛА
Балчик/2.Михаил димитров
/”Добруджа 99” Добрич/
3.Петър Крумов „Черно море-Атлетик” Варна
Диск, юноши, мл.възраст:
1.Радко Минков /”Виа 99”
Бургас/ 2.Яни Неделчев /
”Атлетик” Карнобат/ 3.Даниел Джахали /СКЛА Балчик/
Чук, девойки, мл.възраст:
1.Екатерина Димова /СКЛА
Балчик/ 2.Мелиса Мартинова /ЛК „Виа атлетикс”
Разград/ 3.Ива Димитрова
/”Черно море-атлетик”
Варна/
Копие, юноши мл.възраст: 1. Вилимир Караиванов /СКЛА Балчик/ 2.Аркан
Йорданов /”Черно море –
Атлетик” Варна/3. Христо
Георгиев /”Добруджа 99”
Добрич/
Диск, момчета, до 14 г.:
1.Алекс Христов /”Атлет”
Карнобат/ 2.Валентин Андреев /”Черно море 2005”
Балчик/ 3. Мартин Матев /
”Хаммер” Трявна/
Копие, момчета, до 14 г.:
1.Кристиян Тодоров 2. Божидар Атанасов 3. Стойчо
Иванов – всички от „Черно

море 2005” Балчик
Чук, момчета, до 14 г. :
1. Валентин Андреев / СКЛА
Балчик/ 2.Явор Руменов /
”Хаммер” Трявна/ 3. Калоян Митков /”Добруджа 99”/
Скок дължина от място,
момичета до 14 г.: 1.Радост
Папазова /”Лудогорец” Разград/ 2.Мария – Магдалена
Аркалиева / СКЛА Балчик/
3. Мария Алексиева /ЛК
„Виа атлетикс” Разград
Диск, юноши, мл.възраст: 1. Георги Гюров /
”Добруджа 99”/ 2.Николай Николов /СКЛА Балчик/ 3.Георги Димов /”Добруджа 99” Добрич
С тази спортна проява
може би свършва лекоатлетическата година, но
идва ред и на друго състезание – турнир по хвърляния „Дионисополис”,
който е включен в националната годишна програма, утвърден от Световната федерация по лека атлетика IAAF, а датата е 18
май 2013 г.
В тази задача, може би
трябва да се намеси администрацията на нашия град,
още отсега, за да станем свидетели на пламъка в очите
на спортните състезатели,
на старанието и труда, който полагат в тренировките,
за да се убедим, че здравият
дух е в здравото тяло.
Георги ЙОВЧЕВ

