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/Продължава от стр. 3/
По тринадесета точка от дневния ред Награждаване на ученици по повод 24 май 2020 г. - Ден на българската

просвета и култура и на славянската писменост.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
В залата присъстват 18 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 18; ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 111   Награждава за високи постижения в учението и извънкласните дейности и по повод 24

май 2020 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, със звание „Ученик на
годината в Община Балчик за 2020г.” и парична награда от 200.00 лева на човек следните ученици:

1.Тодор Събев Тодоров - отличник на „Випуск - 2020” в СУ “Христо Ботев” Балчик.
2.Габриела Иванова Жекова - ученичка от VII клас, ОУ “Антим I” Балчик, за отличен успех и много изяви в

извънучилищните дейности.
3. Бурчин Бирджан Рамадан - ученичка от VI клас, ОУ “Св.св. Кирил и Методий” Балчик, за отличен успех и

високи постижения в извънкласните дейности, активно участие в проекти, презентации и състезания.
4. Стефан Костадинов Тодоров - ученик от VIII клас, СУ “Хр. Смирненски” с. Оброчище, за отличен успех и

активно участие в живота на училището.
5. Елеонора Антонова Башева - ученичка от IV клас, ОУ „Васил Левски” с. Соколово, за отличен успех и активно

участие в живота на училището.
6. Радостина Димитрова Станева - ученичка от VII клас, ОУ „ Георги Раковски” с. Сенокос, за отличен успех и

високи постижения в извънкласните дейности.
7.Мина Каменова Морянова - XII клас, за дългогодишна творческа дейност в Мажоретния състав на ЦПЛР - ОДК

Балчик и награди от общински и национални конкурси.
Упълномощава кме та на Община Балчик да извърши всички правни и фактически де йствия по

изпълнение на решението.
По четиринадесета точка от дневния ред: Награждаване  на абитуеренти с отличен успех по повод 24 май

2020 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
В залата присъстват 18 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 18; ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 112 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите

на СУ “Христо Ботев” гр. Балчик и СУ “Христо Смирненски” с. Оброчище, Общински съвет - Балчик реши:
Награждава абитуриентите - отличници за 2020г. с парична награда от по 150.00 лв. на човек, с обща сума

от 1950.00лева за 13 души, както следва:
1. Георги Красимиров Господинов: СУ “Хр.Ботев”- Балчик 150.00 лв.
2. Иван Живков Неделев: СУ “Хр. Ботев”- Балчик 150.00 лв.
3. Мария-Магдалена Николова Абрашева: СУ “Хр. Ботев” - Балчик 150.00 лв.
4. Мартин Маринов Трошев: СУ “Хр. Ботев” - Балчик 150.00 лв.
5. Мирослав Тодоров Алексиев: СУ “Хр. Ботев” - Балчик 150.00 лв.
6. Михаела Тихомирова Тодорова: СУ “Хр. Ботев” - Балчик 150.00 лв.
7. Невал Рамиева Ремзиева: СУ “Хр. Ботев” - Балчик 150.00 лв.
8. Петя Георгиева Ташкова: СУ “Хр. Ботев” - Балчик 150.00 лв.
9. Пламен Йорданов Михайлов: СУ “Хр. Ботев” - Балчик 150.00 лв.
10. Стефан Ясенов Янев: СУ “Хр. Ботев” - Балчик 150.00 лв.
11. Тодор Събев Тодоров: СУ “Хр. Ботев” - Балчик 150.00 лв.
12. Дилек  Ерсунова Алитова: СУ “Хр. Ботев” - Балчик 150.00 лв.
13. Нурсез Ерханова Мехмедова: СУ “Хр. Ботев” - Балчик 150.00 лв.
Упълномощава кме та на Община Балчик да извърши всички правни и фактически де йствия по

изпълнение на решението.
По петнадесета  точка от дневния ред Подпомагане  на училищата за организиране на тържества по повод

24 май 2020 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
В залата присъстват 17 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 17; ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
Проекто - решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка тържественото честване на 24 май - Ден на българската

просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик реши :
1.Определя сумата 2594.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за
почерпка на учениците от общината за честване  на 24-ти май 2020г., както следва:
№   Училище ученици                                   Сума
1.СУ “Хр. Ботев”    382 764.00 лв.
2. ОУ “Антим I”    338 676.00 лв.
3. ОУ “Кирил и Методий”    140 280.00 лв.
4. СУ с. Оброчище    216 432.00 лв.
5. ОУ с. Сенокос      93 186.00 лв.
6. ОУ с. Соколово      63 126.00 лв.
7. ЦСОП „Акад. Т. Самодумов”      65 130.00 лв.
Всичко: 1297 ученици 2594.00 лв.
2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по

изпълнение на решението.
По шестнадесета точка от дневния ред Подпомагане на абитуриенти и паралелките, завършващи средно

образование, по повод 24 май 2020 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската
писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
В залата присъстват 17 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 17; ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 114  На основание чл.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА,  във връзка с предложения и списъци от директорите

на СУ “Христо Ботев” гр. Балчик и СУ “Христо Смирненски” с. Оброчище, Общински съвет - Балчик реши :
Определя сумата от 750.00лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално - слаби

семейства за 2020 година ( 5души по 150.00 лева на човек), както следва:
№  Имена на абитуриента                            Училище                                            Сума/лв.
1. Мариана Стефанова Проданова СУ “Хр.Ботев”-Балчик                                   150 лв
2. Петър Йорданов Радев СУ “Хр.Ботев”-Балчик                                   150 лв
3. Радослава Йорданова Радева СУ “Хр.Ботев”-Балчик                                   150 лв
4. Мартин Димитров Славов СУ „Хр. Смирненски” Оброчище                     150 лв
5. Емилиян Иванов Димитров СУ „Хр. Смирненски” Оброчище                     150 лв
2.Определя сумата от 450.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно

образование през 2020г., както следва:
 № Училище Паралелка Бр. уч. Лв./парал.
2.1. СУ “Христо Ботев” гр. Балчик     XII А 23 уч. 230 лева
2.2. СУ “Христо Ботев” гр. Балчик     XII Б 14 уч. 140 лева
2.3. СУ “Христо Смирненски” - с. Оброчище          XII  8 уч.  80 лева
Упълномощава кме та на Община Балчик да извърши всички правни и фактически де йствия по

изпълнение на решението.
По седемнадесета точка от дневния ред: Отпускане  финансови помощи на граждани от общината.
Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД
В залата присъстват 16 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 16; ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0;
РЕШЕНИЕ № 115   На основание чл. 21. ат. 1. т. 23 от ЗМСМА, и постъпило предложение от Постоянната комисия

по здравеопазване, спорт и социални дейности, на оси. чл. 7, ат. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни
безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица. Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат
еднократни финансови помощи, както следва:

1. Михаела Георгиева Арменчева от град Балчик , социално подпомагане в размер на
150.00 лева ( сто и петдесет’).
2. Иванка Исаева Златева от град Балчик за социално подпомагане в размер на 150.00 лева ( сто и петдесет ).
3. Галина Борисова Митева за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.
4. Стоянка Парушева Калчева от град Балчик, за закупуване на лекарства., в размер на
300.00 лв.( триста )
5. Илия Живков Асенов от град Балчик, за продължение на лечението в размер на 300.00 (триста ) лева.
6. Румен Борисов Николов за закупуване на лекарства в размер на 200.00 ( двеста ) лева.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ - Председател на ОбС-Балчик
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Поетесите Камелия Кондова и Елица Виденова четоха във Варна стихове от новите си стихосбирки
Дъждовна Варна не бе много гостоприемна на 29 май 2020 г., когато бе предвидено пред

Артгалерия „Папион” /до Кукления театър, ул.”Драгоман” 12/ да четат свои стихове поетесите
Камелия Кондова и Елица Виденова. Намериха се столове, широко се отвориха стъклените витрини
и „Папион” станаи много уютен, и достатъчно широк, за да се спазят антиковидните мерки срещу
световната грипна пандемия „Ковид19”. Плевенчанката Виктория Митева, собственик и уредник
на галерията, има мениджърски талант и висок художествен вкус. Бяха подредени 22 живописни
платна от Аршак Нерсисян,  които можете да видите до 17 юни. Те допълваха естетическото
усещане за любовната поезия, която е трошица в душевния свят на всеки човек.

Озвучаването бе подходящо, пък и двете поетеси бяха достатъчно гласовити, за да чуят всички
техни почитатели, че Елица е написала стихосбирката „Хляб за утре”, а Камелия – „Спомням си, че
и без тебе съм живяла”.

Ето как е омесила маминия хляб за Спасовден Елица:
„Свети хлябът на гроба на мама.

Тя научи ме да го замесвам,
за да може, когато я няма,

да ми бъде по-леко и лесно…
Свети хлябът от моето детство

и ухае на дом… и на мама ръцете
го извайват – това е наследство,

дето в тъмните нощи за мене ще свети!
Свети хлябът, със който нахраних,
онзи скитник, ръката протегнал,

а в сърцето ми – като в рана,
той невидимо е посегнал…

Свети хлябът – детето ми храни
бели гълъби на площада

със трохици от питката мамина…
Бог усмихнат на облак присяда.”

Заглавието на стихосбирката на Камелия Кондова идва от нейното „Стихотворение без цигара”:
„Спомням си,че и без тебе съм живяла.

А и да забравя, хората говорят как
са видели, че невръстното ми тяло

се превръща във обратното на мрак.
Спомням си, че мама не допусна да си имам куче –

да не ме ухапе, да не цапа и да не скимти.
Трябваше сама на вярност да се уча.

Трябваше - преди да ми се случиш ти.
Смъртите си спомням безразборно да прииждат.

После дълго гледам, гледам, но не виждам
Смисъла на троскота над всеки гроб.

Днес /с последната си нежност оцеляла/
ме превръщаш във обратното на мрак.
Да, твърдя, че и без тебе съм живяла.

Само нямам никаква идея как?!”
Елица Виденова се беше постарала да подбере стихове от двете книжки, посветени на едни и

същи идеи и мотиви, които прочетоха с Камелия Кондова. И двете с голям артистичен талант,
подпомогнат от доброволната и добронамерената помощ на актьора Любен Чаталов , на когото
Камелия посвещава три любовни стихотворения.

Слушахме затаени. Преди всичко за Любов. За Любовта навсякъде. За любовта преди, сега и
може би и занапред. ”Миналото време не е страшно,/ако само хубавото помниш.” /К.Кондова/;
„ТИ ще си вече владетел на времето,/ АЗ ще засенча хиляда луни!/ Може би късно, но знам –
непременно,/ щом ме познаеш сред всички жени.”/Е.Виденова/

Бих цитирала още, и още стихове, от тези истински жрици на любовната поезия; бих тълкувала
техните мисли; бих се възхищавала на изящните им стихове …Но това е желателно всеки да направи
сам или когато сте двама. Любовната поезия е споделяне с правилния човек, а кой е той? Знаем ли го!

„Помъдряхме до бяло и по навик отново
все варосваме старите къщи…
Помирих се със моята бивша любов
и сега съм и бряг - за завръщане.” /Елица Виденова/
„…Така светът по чудо оцеля,
полуумрял във кръчмата, защото
там влезе най-красивата жена.
И старците се вкопчиха в живота.” /Камелия Кондова/
Двете поетеси имат различно битие. Елица е от Пернишко, но работи и живее във Варна.Тя е

топ журналист и поетеса с много награди. Камелия живее и работи в София. Тя е от Добрич и
често е при майка си.

Бих казала, че Елица и Камелия са един поетически тандем и разгадаването на всеки техен стих
е ходене по водите с Божието слово.    Маруся КОСТОВА

ÈÇËÎÆÁÀ ÍÀ ÀÐØÀÊ ÍÅÐÑÈÑßÍ
È ÐÅÖÈÒÀË ÍÀ ÏÎÅÒÅÑÈÒÅ ÊÀÌÅËÈß

ÊÎÍÄÎÂÀ È ÅËÈÖÀ ÂÈÄÅÍÎÂÀ

Диана Юскулова (фотограф), Любен Чаталов (актьор), Елица Виденова и Камелия Кондова (поетеси)
и Виктория Митева (собственик на Арт галерия “Папион - Варна).                Фото: Маруся КОСТОВА




