
В РЕГИОНА                  31 октомври - 6 ноември 2013 г. 2

Като едно прекрасно
продължение на XVI  Бал-
чишки преглед на художе-
ственото певческо творче-
ство на пенсионерските и
читалищни състави, про-
веден на 3 август, бяха изя-
вите на VIII преглед на ко-
лективите, поканени от НС
на „СП-2004” в София на
25,26 и 27 октомври 2013 г.

„НЧ „Изгрев” в София
дойде тясно за цяла пее-
ща пенсионерска Бълга-
рия – сподели Ангел Съ-
бев, председател на ОбС
на пенсионерите в Общи-
на Балчик. Нашите балчи-
шки състави участваха
във втория ден и бяха но-
минирани от авторитетно
жури, с председател ст.н.с.
Михаил П.Букурещлиев,
носител на орден „Кирил
и Методий” – I степен,
български композитор,
диригент и фолклорист,
музикален творец от голя-
ма величина, културолог
и радетел на българското
народно творчество и
членове: тракийската на-
родна певица Калинка
Сгурова, също носител на
орден „Кирил и Методий”
I степен и Бони Милчева-
класическа певица, воде-
ща известното предаване
по телевизия СКАТ „Ако
зажалиш”- за стари градс-
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Общински пенсионерски хор, с диригент Тодор Тодоров, открива
втория фестивален ден и вдига на крака софийската публика.

ки песни. Като голям му-
зикален творец , културо-
лог и радетел на българс-
кото народно творчество
М.Букурещлиев веднага
отличи изпълненията на
Общинския пенсионерс-
ки хор на Балчик и ги пох-
вали, че благодарение на
такива хорове просъщес-
твува хубавата българска
песен. И действително: пе-
сента, с която нашите пен-
сионери откриват втория
фестивален ден, ”Българи-
йо, моя, с изгреви ясни”
(муз: Филип Аврамов,
текст: Игнат Игнатов). вди-
га на крака публиката,
която я приема като
химн. По свой неповто-
рим начин Общинският
пенсионерски хор на
Балчик, с диригент Тодор
Тодоров, изпя и песента
„Пътнико свиден”.  Отли-
чени, с бурни аплодис-
менти, бяха солистите на
хора: Калудка Казакова,
Ани Методиева, Веска
Близнакова и Симеон
Николов. В заключение
бе кулминацията с “Хор
на евреите” от оп.
“Набуко” от Дж. Верди

Мн ого сърцато бе
приета и новосъздаде-
ната певческа група
„Морски  сирени”от
клуб ”Възраждане” Бал-

чик, с ръководител Не-
велина Николова.

Песни, стъпки от не-
равноделните българс-
ки тактове, настроение,
фолклорен инструмен-
тален съпровод, непов-
торими носии от всич-
ки краища на България,
голямо желание народ-
ното творчество, пенси-
онерските и читалищни
изяви да се множат – са
характеристиките на та-
згодишния преглед в
София, който се равня-
ва с балчишкия преглед
– каза Цветан Минков,
председател на Съюза
на пенсионерите „СП-
2004”София, балчишки
зет, гостувал в Балчик на
3 август, на XVI преглед
на художествената само-
дейност в Североизточ-
на България.

Марин Драгнев, пре-
дседател на Съюза на
пенсионерите в Доб-
рич,балчиклия през ля-
тото, пристрастно под-
черта, че балчишкият
преглед е XVI поред, а
софийският има още
много да се учи, защо-
то се организира за VIII
път.

Балчиклии са водещи
в това отношение.

Маруся КОСТОВА

Певческа група „Морски сирени”от клуб”Възраждане” Балчик,
с ръководител Невелина Николова.
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Ритуално честване на храмовия празник - 26 октомври - Димитровден в с. Гурково с протойерей
Стратия Александров, отговорника за църквата Д. Кирчева и граждани.                Фото: М. ДУШКОВ

Покана за сесия на ОбС на 31 октомври 2013 г.
Д Н Е  В Е Н   Р  Е Д:

1. Предложение за промяна състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани
с многогодишни жилищни-спестовни влогове. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение  за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост
през 2013 година. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Мариян Тодоров Цветков по отношение
на ПИ № 02508.51.197 по кадастралната карта на град Балчик. Вносител: Николай Ангелов -  кмет на общината

4. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Гюлтен Кемал Исмаил по отношение на
ПИ № 67951.501.462 по кадастралната карта на с. Соколово. Вносител: Николай Ангелов -  кмет на общината

5. Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 67951.501.318 по кадастралната карта на с.
Соколово, на собственика на законно построена сграда. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор
№ 02508.4.45 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Овчаровски плаж - юг”. Вносител: Николай Ангелов - кмет на
общината

7. Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение, представляващо лекарски
кабинет № 210 /психиатричен/, находящ се в „МЦ І” ЕООД   Балчик. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение, представляващо лекарски
кабинет № 112 /стоматологичен/, находящ се в „МЦ І” ЕООД  Балчик.

9. Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на лекарски кабинет № 1 и № 2,
манипулационна № 1 и № 3, чакалня и санитарен възел, находящи се в „Здравна служба” с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
10. Предложение за корекция на Решение 430 по Протокол № 31 от 26.09.2013 година на общински съвет  Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
11. Предложение за приемане на решение на ОбС  Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект

„Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа
на партньорство” финансово подкрепен от ОП „Административен капацитет” по Договор за безвъзмездна финансова
помощ BG051/РО002/10/1.3-04, сключен между община Балчик и Министерството на финансите. Вносител: Н. Ангелов

12. Предложение за предоставяне поддръжката и експлоатацията на зарядна станция за електропревозни средства, част
от проект BGR/SGP/OP5CORE/CC/11/15 „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в
Черноморските общини” по Програма за Малки проекти на Глобалния екологичен фонд на Фирма „ЗК”  АД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
13. Предложение за предоставяне помещение   частна общинска собственост на Фирма „СОНИК СТАРТ” ООД за

предоставяне на социална услуга „Център за обществена подкрепа” Вносител: Николай Ангелов -  кмет на общината
14. Разглеждане предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.
Вносител: д-р Урал Бекиров  член на ПКЗССД
15. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор

№ 02508.55.226 по кадастралната карта на гр. Балчик. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
16. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор

№ 02508.55.225 по кадастралната карта на гр. Балчик. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
17. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор

№ 02508.55.222 по кадастралната карта на гр. Балчик. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
18. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор

№ 02508.55.221 по кадастралната карта на гр. Балчик. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
19. Предложение за закриване на ЦДГ „Звънче” село Църква, община Балчик. Вносител: Н. Ангелов - кмет на общината
20. Предложение за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и

цени на услуги на територията на община Балчик. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
21. Предложение за изменение и допълнение на Решение 251 по Протокол № 18 от заседание на ОбС  Балчик,

проведено на 30.10.2012 година Вносител: Николай Ангелов -  кмет на общината
22. Предложение за отпускане на финансова помощ за издаването книга за село Кранево „Ехо от вековете”.

Вносител: Красимир Кунев  председател на ПКОКМД
23. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за “Електрозахранване и водоснабдяване на жилищна

сграда в ПИ 02508.10.602 по кадастралната карта на гр. Балчик”. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
24. Разглеждане предложение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Електрозахранване за ПИ 53120.16.265

по кадастралната карта на с. Оброчище, Община Балчик” и одобряване на задание към ПУП-ПП.  Вносител: Н. Ангелов
25. Разглеждане предложение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Подземен електропровод   кабелна линия

20kV от съществуващ СР стълб в ПИ 66250.12.22 в землището на с.Сенокос, общ.Балчик, до табло тип МТТ в ПИ
58270.24.26 в землището  на с.Преспа, Община Балчик” и одобряване на задание към ПУП-ПП. Вносител: Н. Ангелов

26. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор
№ 02508.83.18 по кадастралната карта на гр. Балчик. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

27. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор
№ 62788.38.6 по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

28. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор
№ 03174.50.241 по кадастралната карта на с. Безводица, община Балчик. Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

29. Предложение за отмяна на Решение 415 по Протокол № 31 от 26.09.2013 г. на ОбС Балчик и ново обсъждане
предложението за продажба на общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда, апартамент № 2, вх. А,
бл. 24, ж.к. „Балик”, на наемателят на общинското жилище, настанен по административен ред.

Вносител: Виктор Лучиянов  председател на ОбС Балчик
30. Разни                                                                                            Виктор Лучиянов, Председател на ОбС-Балчик




