ОБЩЕСТВО
25 537 000 лв. е Бюджетът на Община Балчик за 2020 г.
На 30 януари 2020 г. Общински съвет Балчик
прие внесения от кмета
г-н Николай Ангелов Сборен бюджет на Община
Балчик за 2020 година.
Рамката за приходи и раз-

ходи е в размер на 25 537
000 лева. 10 590 131 лева
са заложените приходи
от делегирани държавни
дейности, а местните приходи се очаква да бъдат
близо 15 милиона лева.

Инвестиционната
програма на общината ще се
финансира със сумата от 3
726 475 лева.
В приетата рамка на бюджета съветниците определиха 800 000 лева

да отидат за издръжка на
болницата, а разходите за
развитие на спорта ще са
921 578 лева. За развитие
на туризма гласуваните
средства надхвърлят 2 милиона лева

Шабленци зарязват лозята,
избират цар на виното и най-вкусното мезе

Конкурс за най-добро домашно вино от реколта
2019 г. организират по
повод 14 февруари - Празника на лозаря – Трифон
Зарезан, Община Шабла и
НЧ „Зора – 1894” в край-

морския град. В съревнованието могат да участват
производители на бели
и червени вина. До участие ще се допускат проби
от вино – добруджански
местни сортове, без изкуствено ароматизирани
(пелини). Производителите трябва да представят
само собствени вина, като
задължително
посочат
писмено сорта или сортовете, от които е произведен еликсирът. Пробите
от вината, предоставени
в бутилки, не по-малки
от 1/2 литър трябва да са
бистри. Най-добрите ще
се определят от професионално жури.
Конкурсът е анонимен.

Мострите ще се приемат
до 17 часа на 12 февруари
в читалище „Зора“ – Шабла.
Едновременно с конкурса
за вино ще се проведе и
конкурс за домашно мезе,
в три категории: месни,
млечни и безмесни. Желаещите да участват в
него могат да се запишат
при секретаря на читалище „Зора“ и да носят
конкурсните експонати в
деня на конкурса.
На първенците ще бъдат
връчени атрактивни награди и в двете категории.
Програма за 14 февруари
– Трифон Зарезан
9:30 часа – Начало на
ритуала по зарязване на

лозята с участие на ФГ
„Добруджанка“ – гр. Шабла;
10:00 часа – Начало на
празничната програма с
участието на народния
изпълнител Тодор Кожухаров и местни състави
(пред административната
сграда на общината) при
лошо време – във фоайето
на НЧ „Зора“ – гр. Шабла;
10:30 часа – Награждаване на победителите в конкурсите за вино и домашни мезета. Коронясване на
Царя на виното – Шабла
2019 г.
За справки: тел. 05743/40
28, или при секретаря на
читалище „Зора 1894“ –
Шабла.

Встъпиха в длъжност новите
съдебни заседатели в Тервел и Балчик

Новоизбраните съдебни
заседатели при Районните съдилища в Тервел и Балчик встъпиха в
длъжност. В Районен съд
- Тервел са назначени 11
съдебни заседатели, а в
Районен съд - Балчик - 15.
Поради липса на достатъчно кандидати и в
двете съдилища не е запълнена
определената

им за мандат 2020-2024г.
квота от по 20 заседатели.
Административните ръководители на съдебните
институции – съдиите
Ивелина Велчева и Ганчо Драганов, изразиха
увереност, че това няма
да доведе до забавяне при
разглеждането на наказателни дела, но отбелязаха, че е възможно да се

стигне до по-голяма натовареност на заседателите.
Преобладаващата част от
новите съдебни заседатели са с педагогическо
образование. Най-младият заседател е от община
Тервел - на 25 години, а
най-възрастният от община Балчик - на 68 години.
Новоизбраните
съдеб-

ни заседатели положиха клетва пред общите
събрания на съдиите в
двете съдилища. Те се
заклеха да спазват Конституцията и законите на
Република България, да
изпълняват задълженията
си по съвест и вътрешно
убеждение, да бъдат безпристрастни, обективни
и справедливи.
Веднага след клетвените
церемонии се проведоха
и началните обучения за
новите заседатели.
В Балчик то бе водено
от съдия Петър Монев
- зам.-председател на
Окръжен съд - Добрич
и ръководител на Наказателното отделение, а
в Тервел от съдия Ганчо
Драганов.Все още не са
приключили процедурите за определяне на заседатели за останалите три
районни съдилища в съдебния район на Окръжен
съд - Добрич.

Окръжният съд в Добрич призна за виновен
16-годишен младеж, обвинен
в извършването на 7 палежа и една кражба

Окръжният съд наложи наказание лишаване от свобода
за срок от 2 години на 16-годишен подсъдим, който беше
признат за виновен в извършването на 7 умишлени палежа
в сгради със значителна стойност в Добрич. Съдът прие за
установено, че подсъдимият е
извършил деянията в периода
от 15 декември 2018 г. до 16
януари 2019 г., при условията
на продължавано престъпление. В пет от случаите били
запалени помещения в бив-

шия Център за ученическо,
техническо и научно творчество, а в останалите два фоайе и таванско помещение
в жилищни блокове в града.
При всички палежи е имало опасност предизвиканите
пожари да се разпространят
върху съседни помещения.
При палежа във фоайето
пожарът е представлявал и
опасност за живота на жена,
която по същото време се намирала в застрашен от огъня
апартамент. В резултат на

палежите са нанесени щети
на обща стойност 12 841.35
лева, основната част от които
в Центъра за ученическо, техническо и научно творчество,
собственост на община Добрич. Там били унищожени
учебни пособия, дървена
облицовка, бюра и дивани.
Подсъдимият е извършил
деянията като непълнолетен,
но съдът прие, че той е разбирал свойството и значението
на извършеното и е могъл
да ръководи постъпките си.

Срещу него бе повдигнато още едно обвинение за
кражба на мобилен телефон,
по което също бе признат за
виновен. Делото премина по
реда на съкратеното съдебно
следствие, като първоначално определеното наказание
на 16-годишния подсъдим
бе редуцирано с една трета.
Съдът приложи процедурата,
след като той призна изцяло
всички факти, изложени в обвинителния акт, а съдебният
състав установи, че неговото
самопризнание се подкрепя
от събраните в досъдебното
производство доказателства.
В съдебната зала непълнолетният изрази съжаление за
извършеното.
Постановената от Окръжния съд присъда подлежи на
обжалване и протест пред
Апелативен съд-Варна в
15-дневен срок. Определено
бе до влизането й в сила подсъдимият да остане с мярка
за неотклонение задържане
под стража.

13- 19 февруари 2020 г.

2

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 17.02.2020 Г.
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БАЛЧИК – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”
ПОКАНА
Уважаеми членове на ОС,
На основание чл.24 от Устава на Сдружението, УС на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево” свиква редовно Общо заседание на КВО, което ще се проведе
на 17.02.2020 г. (понеделник) от 13:00 часа в Пленарна зала в сградата на общинската администрация в град Балчик, пл.„21септември” № 6 . Регистрация от 12,00 ч. пред Заседателната зала.
ДНЕВЕН РЕД:
Приемане на отчет за дейността Сдружението през 2019 г. ( Доклад за извършените дейности о мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево, Доклад по мярка
19.2 за ;изпълнение на СВОМР, Доклад по мярка 19.3 ) и Годишен финансов
отчет.
Приемане на план-програма за дейността Сдружението за 2020 г..
Приемане на планирани дейности и разходи (бюджет) за 2020 г. и бюджет от
други източници.
4. Вземане на решение за промяна на СВОМР в частта и финансови параметри чрез прехвърляне на финансов ресурс от:
4.1. Мярка 19.2/2.2-2 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните
възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост“ в мярка 19.2/1.1-1 „ Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на
труда чрез местни инициативи за заетост “ сумата: 138 305.33 лв.;
4.2 Мярка 19.2/2.2-2 „Развитие на управленския капацитет и растеж на
МСП“ в мярка 19.2 -2.2.1 „Подобряване на производствения капацитет на
МСП“ – 250 000 лв.;
4.3 До 10 на 100 от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 на ПРСР
от остатъчния финансов ресурс останал неусвоен след 3 краен срок между
мерките финансирани от ЕЗФРСР за които има засилен интерес.
5. Вземане на решение за кандидатсване за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение
на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. мярка 19.3.
6.Други.
Писмените материали, свързани с дневния ред на Заседанието са на разположение в офисите на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево“ : гр. Балчик,
ул.“Дионисополис“ №3, Изнесен офис: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9.
Председател на Управителен съвет
Валентин Димитров

ОБЩИНА БАЛЧИК

Проект BG05M9OP001-2.037-0002
„Подобряване достъпа до социални услуги и до
по-добра пригодност за заетост в Община Балчик”

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с подписан Административен договор между Община Балчик,
Министерството на труда и социалната политика и МИГ „БАЛЧИКГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” № BG05M9OP001-2.037-0002-С01 за предоставяне
на БФП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020 г., по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.037 на МИГ
БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО - Мярка 19.2/2.2-2 „Активно приобщаване
с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до
социални услуги и до по-добра пригодност за заетост”, Община Балчик
обявява прием на заявления за ползване на услугата „Болногледач”
Кандидатите, ползватели на услугите трябва да са от следните целеви групи:
- Хора с увреждания и техните семейства
- Възрастни в риск
Молби за ползване и услугата могат да подават в Общинска администрация
Балчик до 12.00 часа на 28 февруари 2020 г.

До членовете на РПК „Черно море” град Балчик
ПОКАНА

На основание чл.25, ал.1 и чл.27, ал.1 т.1 от Устава на РПК „Черно море” град Балчик и Решение № 23 по Протокол № 7 от 17 януари 2020 г. на Управителния съвет
на РПК “Черно море” град Балчик, Управителният съвет свиква членовете на РПК
„Черно море” град Балчик на Редовно общо отчетно събрание, което ще се проведе
на 27 март 2020 г. /петък/ от 16.00 ч. в залата на Клуба на офицерите и сержантите
от запаса /стария гарнизонен стол/ в град Балчик, кв.”Левски”, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Утвърждаване решения на УС на РПК „Черно море” за приемане на нови членове и за прекратяване на членство на членове на РПК „Черно море”.
Докладва член на УС
2.Отчет на УС на РПК „Черно море” за дейността на РПК „Черно море” през 2019 г.
Докладва: Председателят
3.Годишен финансов отчет на РПК „Черно море” за 2019 г. и предложение за разпределение на печалба /загуба/.
Докладва: Гл.счетоводител
4. Отчет на Контролния съвет на РПК „Черно море” за дейността му през 2019
г. Заключение по отчета на УС и годишния финансов отчет за 2019 г. на РПК
„Черно море”.
Докладва: Председателят на КС
5.Освобождаване от отговорност на председателя, членовете на на КС на РПК
„Черно море” за дейността им през 2019 г.
Докладва: Член на УС
6. Одобряване на Основни насоки за развитие дейността на РПК „Черно море” през
2020 г. и Програма за управление на РПК „Черно море” през 2020 г.от председателя й.
Докладва: Председателят
7.Избор на пълномощници за участие в Общо събрание на пълномощниците на
Районен кооперативен съюз град добрич.
Докладва: Комисия по предложенията
8.Разпореждане с недвижими имоти на РПК „Черно море” и с вещни права върху тях.
Докладва: Председателят
Забележка: Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се провежда
един час по-късно, независимо от броя на присъстващите членове /чл.28, ал.2 от
Устава на РПК „Черно море” Балчик/
УС на РПК „Черно море” град Балчик

