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Две кръстовища ще бъдат част от 
модерното пътно движение в Балчик

Усилено напредва ра-
ботата по изграждане 
кръстовището в цен-
търа на кв. „Левски“, 
където и за най-негра-

мотните шофьори да е 
ясно кой е дясностоящ, 
как да влезе и да изле-
зе от кръговото движе-
ние.

Кръговото кръстови-
ще на ул. „Примор-
ска“, до бариерата на 
хотел „Бяла къща“, е 
почти готово. Ако ат-

мосферните условия 
са благоприятни, двете 
кръстовища ще бъдат 
завършени до края на 
февруари.

Стажантска програма
 на Соник Старт

СОНИК СТАРТ е ди-
намично развиваща се 
стопанска организация, 
фокусирана в областта на 
социалното предприема-
чество, консултирането, 
предоставянето на услу-
ги и подкрепа, както на 
територията на страната, 
така и в международни 
партньорства.
Чрез своите центрове за 
социални услуги, СО-
НИК СТАРТ активно 
реализира програми в 
подкрепа на цялото се-
мейство, които са нераз-
делна част от дейност-
ите на организацията. 
Провеждат се мащабни 
кампании и инициати-
ви, целящи повишаване 
на обществената чувст-
вителност към правата 
и закрилата на децата 
и уязвимите групи и 
включване на заинтере-

сованите страни в дей-
ности по оказване на 
подкрепа на децата и се-
мействата в общността.
СОНИК СТАРТ разбира 
нуждата от насока и под-
крепа приизбора на пътя, 
покойтощепоемевсеким-
ладчовек. Приоритетна-
единсоциаленцентър е да 
предлага възможности за 
реализация в общество-
то, завключване в пазара 
на труда намладите хора, 
за предотвратяване на 
продължителната марги-
нализация и социалното 
изключване.
Основна цел на Програ-
мата е да се даде възмож-
ност на млади хора да 
придобият прекилични 
впечатления от дадена 
професия и среда, както 
и трудови навици, кои-
то ще им помогнат да се 
ориентират в бъдещия си 

избор още в процеса на 
своето обучение в сред-
но или висше училище. 
Част от основната цел на 
Програмата е и повиша-
ване на пригодността за 
заетост на младите хора, 
както и създаване на кон-
такти в професионална 
среда, които могат да 
подкрепят младежите по 
време и след завършване-
то на образованието им.
Стажът във всеки Център 
на СОНИК СТАРТ е под-
крепен от екип специа-
листи с професионален 
опит във всички сфери 
на хуманитарната дей-
ност. Всеки стажант има 
възможност да надгради 
своята професионална 
увереност  с включва-
нето си в работа по кон-
кретни случаи, програ-
ми и дейности. СОНИК 
СТАРТ създаваусловия 
и възможности, както за 
професионално ориен-
тиране, така и за профе-
сионална реализация на 
младите специалисти, за-
щото се грижи за добрия 
старт!
 Всеки, който 
желае,  би могъл да по-
сети сайта на СОНИК 
СТАРТ https://www.
sonikstart.eu/ или да по-
сети сградата на Център 
за обществена подкрепа, 
намираща се в гр. Бал-
чик, ул. „Петър Берон“ 1 

Удължаване срока на извънредната 
обстановка до 30 април 2021 г. 

Неяснота за учениците в средния и горен курс!
След работно съвещание на 
26 януари 2021 г. министър-
председателят Бойко Бори-
сов свика правителствено 
заседание , на което беше 
взето решение за удължа-
ване срока на извънредната 

епидемиологична обстанов-
ка до 30 април 2021 г. Ресто-
рантьорският и др.браншове 
ще протестират пред НС на 
27 януари, защото да пред 
колапс. Не е ясно дали уче-
ниците от V-XII клас ще 

тръгнат редовно на училище 
от  началото на втория срок, 
т.е. от 4 февруари 2021г.
Здравният министър потвър-
ди, че на 26.01.2021, че на 
училище ще тръгнат всички 
големи ученици.

При спазване на всички мерки тече учебно-
възпитателният процес  за децата от детските 

градини и малките ученици от I - IV клас в Балчик
Нормално и при спазване 
на всички противоепиде-
мични мерки и предпи-
сания тече учебно-въз-
питателният процес на 
територията на учебните 
заведения и забавачници в 
община Балчик. На 4 януа-
ри, както и в цялата страна, 
отвориха врати 4 сгради на 
детските градини и една 
ясленска група. Спазена бе 
Заповедта на министъра на 
образованието и науките за 
стриктна ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
Осигурено е отоплението 
в занималните и дошлите 
деца провеждат своите за-
нятия в чиста и безопасна 
среда, увериха детските ди-
ректорки .
 В началния курс  няма бо-
лни учители от персонала, 
учениците минават през 
преглед, мери им се темпе-
ратурата, не е върнат никой 
в къщи за висока темпе-
ратура. Прави се редовно 
проветряване на класните 
стаи, дезинфекция в опре-
делените часове и се осигу-
ряват условия за спокойно 
протичане на учебния про-
цес– като наличие на парно 
отопление, вода и ток. 
В училището НОСЕНЕТО 
НА МАСКИ е задължи-
телно само в коридорите и 
закритите пространства, а в 
класните стаи – по решение 
на учителите.
 При влизане в училище-

то се прилага задължите-
лен филтър, не се допус-
кат родители, няма болни 
ученици и учители, както 
и служители от помощ-
ния персонал. Маските 
се носят по коридорите и 
закритите помещения, в 
класните стаи по желание 
на учениците. И тук се 
държи на строгата дезин-

фекция, проветряването и 
осигуряването на условия 
за нормално протичане на 
учебния процес. 
Обучението от V – XII  клас 
се извършва онлайн и е 
крайно неудобно, както и е 
въпрос на дискусия за еро-
зията на българското обра-
зование.

Маруся КОСТОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПОКАНА

1.Одобряване на извършените разходи за командировка и 
получени средства от Кмета на община Балчик и Предсе-
дателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2020г. до 
31.12.2020г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
2. Отчет за състоянието на общинската собственост и резул-
татите от нейното
управление през 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
3. Приемане на решение за определяне на реда за провеждане 
на публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2021г., на 
Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
4. Предложение за премахване на сгради с идентификатор 
67951.501.493.1 и 67951.501.494.1 по кк на с.Соколово, Об-
щина Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
5. Разглеждане на заявление от Мила Симеонова Илиева от 
гр. София за прекратяване на съсобственост по отношение на 
ПИ № 39459.505.331 по кадастралната карта на с. Кранево, м. 
„Поляните“, общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
6. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част 
от имот публична-общинска собственост, представляващ 
тротоар на ул. „Средна гора“,    с. Оброчище, част от ПИ№ 
53120.502.302 , за поставяне на 1 бр. павилион;

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
7.  Определяне на представител на акционера, община Бал-
чик в насрочено за 22.02.2021 г. от 10:00 часа, извънредно 
Общо събрание на акционерите на “Многопрофилна болница 
за активно лечение Добрич” АД;

Вносител: Сияна Фудулова – Председател на ПКБФЕЕ
8.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 2021/2022 година

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
9. Предложение за повторно разглеждане на- Даване съгласие 
за изменение на Подробен устройствен план – план за регу-
лация и застрояване за УПИ II  в кв 7 по плана на К.З  „ДВО-
РЕЦА“, гр. Балчик/ ПИ № 02508.7.104. по КК на гр. Балчик и 
промяна на граничната улична регулация в съответствие  гра-

ниците на ПИ № 02508.7.104 по 
КК на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – 

кмет на община Балчик
10. Финансово подпомагане за 
превод на книгата „Кървавата 
бразда на Добруджа”;

Вносител: Владимир Ла-
фазански- Председател на 

ПКОКМД
11. Други.
 Присъствието Ви като 
общински съветник е ЗАДЪЛ-
ЖИТЕЛНО
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от 
ЗМСМА, времето през което 
сте ангажиран/а/ като об-
щински съветник, се счита за 
неплатен служебен отпуск.

 НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 януари  2021 година от 09.ºº часа, 
в КИЦ „Мелницата” в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински 

съвет - Балчик, при следния
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