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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 27 
февруари 2020 година от 09.ºº часа, в залата на об-
щинска администрация, първи етаж, ще се проведе 
заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Предложение за отмяна на Решение № 49 по Протокол № 6 от 
заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.01.2020 
година, във връзка със Заповед № АдК-04-6/10.02.2020 г. на Об-
ластен управител на област Добрич.

Вносител: Николай Колев – председател на ОбС Балчик
2. Предложение за изменение на Решение № 45, в частта по т. 
21-21.3. по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Бал-
чик, проведено на 30.01.2020 година, във връзка със Заповед № 
АдК-04-5/10.02.2020 г. на Областен управител на област Добрич.

Вносител: Николай Колев – председател на ОбС Балчик
3. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот 
публична - общинска собственост, представляващ терен за по-
ставяне на 32 броя рекламно-информационни елемента, с обща 
площ 29.32 м2.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
4. Кандидатстване на община Балчик за безвъзмездна финансова 
помощ по Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефек-
тивност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 
2021 г., Покана за набиране на проектни предложения НОМЕР: 
BGENERGY-2.001

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
5. Сключване договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: 
„Изграждане на парк в гр. Балчик“, финансиран от Програма за 
развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за 
ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево” мярка 7.2 „Инвести-
ции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
6. Разглеждане Докладна записка от Милен Йорданов – ликвида-
тор на „Търговски център Кранево” ЕАД за продажба на ПИ № 
39459.503.182 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
7. Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на 
ползването на пасищата и мерите – общинска собственост по 
реда на чл.37о и чл.37и от Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за стопанската 2020/2021 година

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
8. Даване съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ и УПИ 
VІІІ в кв. 7 по плана на в.з. „Овчаровски плаж” гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
9. Разрешаване за изработване на ПУП-Парцеларен план за обект 
„Кабелна линия 20кV от ТП № 1 Църква до БКТП 20/0.4кV в ПИ 
78639.6.34 по кадастралната карта на с. Църква, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
10. Даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план 
– План за регулация и застрояване за УПИ І – „за парк”, кв. 15 по 
плана на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
11. Даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план 
– План за регулация и застрояване  и промяна на действаща улич-
на регулация за УПИ ІІ в кв. 7 /ПИ 02508.7.104 по КК на гр. Бал-
чик/ по плана за К.З. „Двореца”, гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
12. Разглеждане на заявление от Христо Алеков за прекратяване 
на съсобственост по отношение на ПИ № 67951.501.932 по ка-
дастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
13. Одобряване на общата численост и структурата на общинска 
администрация в общината и в кметствата.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
14. Промяна в индивидуалната основна месечна заплата на кмета 
на община Балчик.

Вносител: Николай Колев – председател на ОбС Балчик 
15. Отпускане финансови помощи на граждани от общината.

Вносител: Симеон Симеонов – председател на ПКЗССД
16. Разни

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте 
ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен слу-
жебен отпуск.  

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,   
Председател 

на ОбС-Балчик

Номинация за „Общественик на годината”
АГАФИЯ  ГЕОРГИЕВА  АНТОНОВА – РАДЕВА

от с. Дропла, дългогодишен учител

Агафия Георгиева е роде-
на на 7 ноември 1934 г. в с. 
Дропла, в семейството на 
Стоянка Илиева Иванова, 
родена (1913 г.) и учила в 
с. Карвуна, и Георги Ан-
тонов Петков, роден (1911 
г.) и учил в с. Дропла. 
Агафия Георгиева е мно-
го ярък представител на 
своето родно място  –  с. 
Дропла. Целият ѝ жизнен 
и професионален път като 
начална учителката пре-
минава в родното ѝ село. 
И сега, на 85 години, тя 
продължава да живее там 
и да се справя сама с всич-
ки предизвикателства, 
които животът ѝ предла-
га. Въпреки напредналите 
години, благодарение на 
съхранената си памет, тя е 
живата памет за живота в 
родното село Дропла. 
 А това село не е обикно-
вено, както не са обикно-
вени и нейните родители. 
Майка ѝ е учила в румън-
ско училище (по време на 
румънската окупация на 
Южна Добруджа). Въпре-
ки високите изисквания и 
строгия режим, Стоянка, 
благодарение на своята 
природна интелигентност 
се справяла отлично в 

училище – по десетобал-
ната система оценките ѝ 
били само 10 и 9. Баща ѝ 
Георги Антонов Петков е 
герой на социалистиче-
ския труд, активен борец, 
член на ДРО (Добруджан-
ска революционна ор-
ганизация), съратник на 
Добри Атанасов – Орлов. 
Двадесет и пет години 
е председател на ТКЗС 
„Орлов“, с. Дропла – от 
основаването на коопера-
цията до пенсионирането 
си. Под негово ръковод-
ство ТКЗС-то в с. Дропла 
е четири пъти национален 
първенец по общи пока-
затели от дейността си. 

Той е Заслужил е деятел 
на селското стопанство. 
Награждаван е с много 
ордени и медали – Златна 
звезда „Герой на социа-
листическия труд“ и ор-
ден „Георги Димитров“; 
орден „Червено знаме на 
труда“; два пъти носител 
на орден „Народна Репу-
блика България“ – първа 
и втора степен; „Народен 
орден на труда“ – сребъ-
рен и др. 
 Високото трудолюбие, ог-
ромна отговорност и все-
отдайност на родителите 
ѝ неотменно се предават и 
на Агафия. След завърш-

ване на образованието си 
тя постъпва като начален 
учител в училището в с. 
Дропла и 38 години се 
труди в образователната 
сфера в родното си село, 
следвайки своето приз-
вание – да бъде учител. 
Нейната професионална 
реализация е съпроводена 
и от много труд на добро-
волни начала, в полза на 
социалния живот на село-
то. Тя ръководи училищен 
хор, участва в смесения 
хор за възрастни към На-
родно читалище „Велко 
Ангелов“ и в театралните 
представления. Селото 

като национален първе-
нец по добиви е било по-
сещавано от видни гости 
от страната и чужбина. И 
това е изисквало много 
доброволен труд от страна 
на общността при посре-
щането им. Във всички 
дейности по почистване, 
подготвяне на тържества 
и др. активно е участва-
ла и Агафия Радева. След 
пенсионирането си тя 
се включва в певческа-
та група за фолклорни и 
стари градски песни към 
читалището и участва в 
многобройните изяви на 
групата в страната и чуж-
бина. През 2017 година 
получава Грамота за най-

възрастен участник във 
фолклорния фестивал в 
Свищов. На 84 години, в 
края на 2018 година при-
ключва своето участие 
като най- възрастна жена в 
певческата групата .
 Със своята социална анга-
жираност, уравновесен ха-
рактер и добронамереност 
към малки и големи, тя 
винаги е запазвала дълбо-
ките си нравствени убеж-
дения, въпреки промени-
те, както в политически 
и социален аспект, така и 
в отношението на някои 
хора. Своето признание 
към нея съселяните ѝ из-

разиха чрез организиране 
на 85-годишния ѝ юбилей 
в пенсионерския клуб към 
Читалището на 8 ноември 
2019 г., а произнесените 
поздравителни адреси я 
трогнаха до сълзи. 
 „На 85-годишна възраст 
Вие сте все същият ус-
михнат, спокоен и урав-
новесен човек, който 
съселяните Ви познават 
още от младежките Ви 
години. Въпреки предиз-
викателствата на живота, 
Вие оставате ярък пример 
на жизнелюбие, човеко-
любие и стоицизъм, чрез 
Вашият всеотдаен труд 
като начален учител цели 

38 години в едно и също 
училище, чрез уважител-
но отношение към малки 
и големи, и чрез активно-
то Ви участие в социал-
ния живот на родното Ви 
село. Посланията, които 
носите и предадохте на 
Вашите ученици, както 
чрез професията си на 
начален учител, така и 
чрез символизма на име-
то Ви (Агафия от гръцки 
означава любов в косми-
чен смисъл) са достигна-
ли до сърцата на Вашите 
ученици и в спомените 
им ще останете като „до-
брата учителка“.“ (Откъс 
от поздравителния адрес 
на Фондация „Вигория“ 

(www.vigoria.webs.com) ). 
 Агафия Радева продъл-
жава да е активен участ-
ник в обществения живот 
на селото. Като член на 
Инициативния комитет 
за поставяне на паметна 
плоча с имена на жертви 
на румънските репресии 
през 1916-1918 г., тя, за-
едно със свои роднини, 
извърши дарение, което 
ѝ прави чест, като се има 
предвид ниската ѝ пенсия. 
В десето издание на кни-
гата „Кървавата бразда на 
Добруджа“ на Радостин 
Мирков е поставен и ней-
ният разказ за дядо ѝ Ан-

тон Петков, който попада 
в списъка на откараните. 
Агафия Радева продъл-
жава да записва спомени-
те си за живота в селото 
в ученически тетрадки. 
Тяхното съдържание ще 
бъде ценен материал за 
летописните страници, 
които предстоят да изля-
зат в книга за селото. 
 Животът е един безкраен 
урок и Агафия Радева е 
приела един от основните 
му принципи – да се учи 
цял живот и да предава 
познанията си на следва-
щите поколения.

Мария ДОБРЕВА
Фондация „Вигория”


