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Прочетете тези книги, 
млади наши наследници!

Книги и вестници, 
посветени на трагич-
ното за северодоб-
руджанци събитие – 
Крайовската спогодба, 
според която те са на-
сила изселени от род-
ните си места
Доц. д-р Румяна Лебе-
дова  - „Златна Добру-
джа“
Доц. д-р Румен Лип-
чев и д-р Наталия 
Симеонова са съста-
вители на журнал „Да 
защитиш достойно 
българската си само-
личност“, посветен 
на 75-ата година от 
Крайовския договор. 
Доц. Липчев е автор 
на „Силистра 1913-
1940: от Букурещ през 
Ньой до Крайова“. 
Д-р Симеонова изда-
де изследването си 
„Пресеченият път на 
свободата. Силистра 
1940-1947”.
Даниела Иванова и 
Цветолин Недков са 
автори на сборника 
„Добруджа – полити-
ка, общество, стопан-
ство и култура (XIX-
XX в.)“ – материали от 
Международна научна 
конференция, посвете-
на на 75 г. от подпис-
ването на Крайовския 
договор.

 „Летопис. Хронология 
на факти и събития“ с 
автори Жеко Попов и 
Петър Бойчев, 
„Те загинаха за Добру-
джа” (2016) с автори 
Петър Бойчев – Тутра-
кан, и Радослав Симе-
онов – Добрич. Бойчев 
и Симеонов издадоха 
през 2019 г. книгата 
„Добруджа във войните 
за национално обеди-
нение“. Петър Бойчев е 
автор и на книга за ге-
нерал Пантелей Кисе-
лов, през чийто поглед 
представя причините 
за националната ката-
строфа. 
„Гласове от Русе за 
Добруджа“ се нарича 
албумът с автори от 
РИМ Русе: Мариана 
Димитрова и проф. д-р 
Николай Ненов, раз-
криващ дейността на 
русенската обществе-
ност, на добруджанска-
та бежанска общност, 
на легалните и на неле-
галните добруджански 
национално-освобо-
дителни организации, 
чиито ръководства са в 
Русе, за засилването на 
българското национал-
но съзнание в Южна 
Добруджа в периода 
1919-1940 г.
Сборник „Съхранена 

памет. Спомени на съв-
ременници”, посветен 
на 75-ата година на 
Крайовската спогодба. 
Той е на съставителите 
Румяна Лебедова, Цве-
тана Цанова и Йордан 
Георгиев.
Бизнесменът Тодор 
Опрев е поръчител на 
„История на село До-
бротица” с автори Ми-
хаил Жеков и Пламен 
Петров, вкл. по споме-
ни на неговата майка 
– дълголетница, отра-
зяващи въпросния пе-
риод, за който говорим 
днес. 
От Алфатар: Михаил 
Гавазов с книгата му 
„Алфатар в събития, 
спомени, документи“ 
и Петър Кънев „Вла-
димир Мусаков. Неиз-
вестното“. От Дулово 
е краеведът Иван Сто-
янов, пресъздал в раз-
кази истории, свързани 
с миналото. От силис-
тренското село Бос-
на е родом авторът на 
няколко книги Хабил 
Курт, от които научава-
ме за живота на различ-
ните етноси в област 
Силистра през 20-ия 
век, включително и в 
периода преди 1940 г.
Изследването „Ши-
ковското население в 
Добруджа“, чийто ав-
тор е д-р Йордан Ка-
сабов от Силистра. В 
предложения от автора 
словесен и изобрази-
телен материал от-
криваме ключове към 
миналото, отнасящи се 
и до периода до 1940 
г. Учителят и краевед 
Иван Занов е автор на 
книгата „Арменците в 
Силистра – минало и 
съвременност“, изда-
дена през 2003 г., пред-
ставяща информация и 
за периода до 1940 г.
Сравнително скром-
но е съдържанието в 
раздел „Художествени 
текстове“. Две издания 
има трилогията „Про-
кудени“ на филолож-
ката Момка Чумпиле-
ва.

Анастасия Якова от 
град Тутракан е автор 
на три родолюбиви 
книги: „Тайните на Ду-
нава“ е за рода на баща 
й от град Тулча; „Нака-
зания без престъпле-
ния“ е за рода на майка 
й – таврийска българ-
ка, завърнала се в пра-
родината след 1940 г., 
а наскоро излезе и тре-
тата й книга – „Гнездо 
за прелетни птици“, в 
която темата има свое-
то продължение по ха-
рактерен за авторката 
очерков начин.
Принос към темата има 
със своята книга „С 
Добруджа в сърцето“ 
Милка Трендафилова 
от село Калипетрово 
– своеобразно продъл-
жение на предишна-
та й книга  „Сълзите 
на Добруджа“. Преди 
две години излезе от 
печат първата част на 
мемоарната книга „Из 
лабиринтите на моята 
памет” на силистрен-
ската юристка Татяна 
Тихчева, родом от Тер-
вел, в чието начало е 
описана съдбата на се-
мейството, обвързана 
и със събитията през 
1940 г.
П р о ф . И л ч о 
Ив.Димитров Крайов-
ският договор
Проф.дин Калчо 
К.Костов статии за 
Добруджанския въ-
прос във в.”Балчишки 
телеграф”
Специалните броеве 
на вестник „Балчишки 
телеграф” – „Добру-
джанският въпрос” и 
„Възвръщането”, пос-
ветени на 80-годиш-
нината от Крайовската 
спогодба.
Специален силистрен-
ски вестник „Паметен 
лист”, 2020 г.под ред.
на Йордан Георгиев
Вестник „100 г. Осво-
бождение на Добру-
джа”, изд.Тутракански 
исторически музей.
Вестник „Извор”, 
спец.брой на об-
щинския вестник на 
гр.Кайнарджа.

Справка: 
РБ”Дора Габе” До-
брич, РБ „П. Пав-
лович” Силистра, 
Читалищна библи-
отека „Паисий Хи-
лендарски” Балчик; 
Читалищна библио-
тека „Васил Левски” 
Балчик; Фондация 
„Вигория” София; 
вестник „Балчишки 
телеграф”, Държа-
вен архив Силистра 
и Добрич; НБКМ Со-
фия.         

 Сервиз за компютри 
 „LIBRA“  

тел. 0878 463 231  
раб..време от понеделник до пе-

тък 9.00-17.00 ч. 
поч.дни: събота и неделя 

Ивайло Цветков 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – Б А Л Ч И К

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29април 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

Д н е в е н  р е д:
1.Одобряване на извършените разходи за командировка и получени 

средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския 
съвет за периода от 01.01.2021г. до 31.03.2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
2.Вземане на Решение на Общински съвет за удължаване на срока на 
Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
3.Приемане на решение за одобряване на План за интегрирано развитие 

на Община Балчик 2021-2027г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
4.Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост през 2021 г. 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
5. Продажба чрез търг на  ПИ № 39459.506.304 по кадастралната карта 

на с. Кранево,
 м. „Поляните“
Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик
6. Продажба чрез търг на  ПИ № 67951.501.818 по кадастралната карта 

на с. Соколово
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
7. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.68 по кадастралната карта 

на гр. Балчик,
 м. „Двете чешми“
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
8. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от 

пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред 
пицария „Панорама-Каваци“/, публична-общинска собственост, 
представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик, 
актуван с АОС 311/17.02.2020г., за поставяне на атракционна тераса 
„Панорама“ с площ 161 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
9.Предоставяне на пасища, мери от общинския поземлен фонд под наем 

по реда на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи за стопанската 2021-2022 год.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
10. Издаване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза на Държавен 

фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 
плащане по Договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево“, по Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 
2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк в град 
Балчик“, сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево 
и ДФ „Земеделие”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
11.Издаване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза на 

Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща 
авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 
05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево“, 
по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
(ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк 
в град Балчик“, сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал 
Тошево и ДФ „Земеделие”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
12. Изменение на Правилник за устройството и дейността на Общинско 

предприятие  „БКС“  гр.Балчик
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
13.Отпускане финансови помощи на граждани
Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗССД на общи
Допълнителни точки:
14. Обсъждане на доклади и обобщени отчети за приходите и разходите 

на читалищата от Община Балчик
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

15..Решение № 301 по Протокол № 19 от заседание на Общински 
съвет Балчик, проведено на 08.04.2021 година, с указания за неговата 
отмяна.55

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС – Балчик

16. Разни.
на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002

Николай Колев 
Председател на 

ОбС-Балчиклчик 


