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РЕШЕНИЕ №320:На основание 
чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, , във връзка с 
решения на педагогическите съвети на образователните 
институции и докладни записки и предложения 
от СУ “Христо Ботев”, ОУ “Антим І”,  ОУ „Св.св. 
Кирил и Методий”, ОУ „Г. С. Раковски“с. Сенокос, 
ОУ „В. Левски“ с. Соколово,  СУ „Хр. Смирненски” 
с.Оброчище, ЦСОП „Академик Тодор Самодумов“ 
с. Кранево, ЦПЛР - ОДК Балчик, ДГ № 1 “Здравец”, 
ДГ № 2 “Знаме на мира”, ДГ №3 „Чайка“, ДГ „Първи 
юни” Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери, 
Общински съвет – Балчик 

реши :
1. По повод 24 май – Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост, награждава със 
званието “Учител на 2021 година в Община Балчик” и  
парична награда от по 200.00 лева на човек следните 
учители:

СУ “Христо Ботев” Балчик
1. Михаела Левоник Санджакян –  учител, 

начален и гимназиален етап
2. Анна  Иванова  Иванова  –   учител , 

прогимназиален етап 
3. Румяна Николова Костадинова – старши 

учител, гимназиален етап /посмъртно/
ОУ “Антим І” Балчик

1. Виктория Стефанова Стоянова –  учител 
I – IV клас

2. Марина Илиева Ветринска – учител по 
История и цивилизация и География и 
икономика

ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”
1. Тансер Неждиев Ибрямов – учител начален и 

прогимназиална степен
2. Гинка Георгиева Димитрова –  учител, 

прогимназиален етап
СУ “Хр. Смирненски” с. Оброчище

1. Марияна Георгиева Карова –старши учител 
в начален етап

2. Галин Ангелов Желязков – старши учител в 
прогимназиален етап

3. Галя Димитрова Иванова – старши учител в 
гимназиален етап

ОУ „Г. С. Раковски”с. Сенокос
1. Костадинка Христова Гавраилова  – старши 

учител, начален етап
2. Емил Янков Енев – Старши учител, 

прогимназиален етап
ОУ „Васил Левски” с. Соколово

1. Васил Атанасов Василев – старши учител, 
начален етап

2. Иван Христов Сивов  – старши учител, 
прогимназиален етап

Общински детски комплекс Балчик
1. Камелия Валентинова Панайотова – учител, 

изобразително изкуство и приложно изкуство 
в ЦПЛР – ОДК Балчик

Детски градини
1. Яница Атанасова Христова – ДГ № 1 

“Здравец” Балчик 
2. Даниела Райкова Йорданова –   ДГ № 2 “Знаме 

на мира” Балчик
3. Магдалена Димитрова  – ДГ № 2 “Знаме на 

мира” Балчик
4. Светлана Мирославова Михайлова –ДГ № 3 

“Чайка” Балчик
5. Марияна Георгиева Брашнарова –ДГ „Първи 

юни“ с. Оброчище                                                              
Клуб на учителите - пенсионери

1. Маруся Николова Костова – учител по 
Български език и литература 

2. Димка Стоянова Кирчева –   учител по 
Български език и литература

3. Тинка Тодорова Сивриева  – Директор ЦПРЛ 
– ОДК Балчик

РЕШЕНИЕ №321:На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 
23 от ЗМСМА, във връзка с решения на педагогическите 
съвети и предложения от директорите на СУ “Христо 
Ботев”, ОУ „Антим I“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- 
гр. Балчик, СУ “Христо Смирненски” с. Оброчище, ОУ 
„Васил Левски“ с. Соколово, ОУ „Георги Раковски“ 
с. Сенокос и ЦПЛР – ОДК Балчик, Общински съвет 
– Балчик

реши :
1. Награждава за високи постижения в учението 

и извънкласните дейности и по повод 24 май 2021 
г. – Ден на българската просвета и култура и на сла-
вянската писменост, със звание „Ученик на годината 
в Община Балчик за 2021г.“ и парична награда от 
200.00 лева на човек следните ученици:  

1. Йоана Петьова Петрова  – отличничка на „Випуск 
– 2021“ в  СУ “Христо Ботев” Балчик.

2. Станислав Илиев Върбанов – ученик от VІІ клас, 
ОУ “Антим І” Балчик, за отличен успех и много изяви 
в извънучилищните дейности.

3. Преслав Даниелов Станчев – ученик от VІII клас, 
ОУ “Св.св. Кирил и Методий” Балчик, за отличен успех 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 21

от заседание на Общински съвет – Балчик, 
проведено на 24 май2021 година

и активно участие в проекти, презентации и състезания.
4. Станислав Велинов Велев – ученик от XII клас, СУ “Хр. Смирненски” с. 

Оброчище, за отличен успех и активно участие в живота на училището.
5. Хакан Шенер Нурханов – ученик от VII клас, ОУ „Васил Левски “с. Соколово, 

за отличен успех и активно участие в живота на училището.
6. Мирослава Анатольевна Шалун – ученичка от IV клас, ОУ „ Георги Раковски“ 

с. Сенокос, за отличен успех и високи постижения в извънкласните дейности.
6. Галена Емилова Коцева – VIII клас, за цялостна активна творческа дейност 

в ЦПЛР – ОДК Балчик.
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и 

фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №322: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 :
1. Награждава абитуриентите – отличници за 2021г. с парична награда от по 

150.00 лв. на човек, с обща сума от 1050.00лева за 7 души, както следва:
1. Виктор Добромиров Донев СУ «Хр. Ботев» Балчик 150.00 лв.
2. Габриела Даринова Георгиева  СУ «Хр. Ботев» Балчик 150.00 лв.
3. Петя Кирилова Петрова СУ «Хр. Ботев» Балчик 150.00 лв.
4. Теодор Николаев Янакиев СУ «Хр. Ботев» Балчик 150.00 лв.
5. Селджан Шукри Али СУ «Хр. Ботев» Балчик 150.00 лв.
6. Йоана Димитрова Димитрова СУ «Хр. Смирненски» Оброчище 

150.00 лв.
7. Виктор Пламенов Пасилев СУ «Хр. Смирненски» Оброчище 150.00 

лв.

РЕШЕНИЕ №323: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 2562.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за по-

черпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2021г., както следва:
№ Училище   Бр. ученици  Сума
1. СУ “Хр. Ботев”  406   812лв.
2. ОУ “Антим І”   335   670лв.
3. ОУ “Кирил и Методий” 131   262лв.
4. СУ с. Оброчище  197   394лв.
5. ОУ с. Сенокос  93   186лв.
6. ОУ с. Соколово  61                 122лв.
7. ЦСОП „Акад. Т. Самодумов” 58                 116лв.
  Всичко:  1281 ученици  2562.00 лева
РЕШЕНИЕ №324:1 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 :
1.Определя сумата от 1350.00лева като разход за финансова помощ на аби-

туриенти от социално – слаби семейства за 2021 година ( 9души по 150.00 лева 
на човек ), както следва:   

№ Имена на абитуриента  Училище   Сума/лв.
1. Петър Димитров Казаков СУ “Хр.Ботев”- Балчик   150 лв
2. Арзу Танер Акъ  СУ “Хр.Ботев”- Балчик   150 лв
3. Биргюл Евгениева Иванова СУ “Хр.Ботев”- Балчик   150 лв
4. Вергюл Евгениева Иванова        СУ “Хр.Ботев”- Балчик  150 лв
5. Хаят Ерджан Али  СУ “Хр.Ботев”- Балчик   150 лв
6. Иван Огнянов Неделчев СУ „Хр. Смирненски“ Оброчище  150 лв
7. Станислав Велинов Велев СУ „Хр. Смирненски“ Оброчище  150 лв 
8. Севдалин Ивелинов Радев        СУ „Хр. Смирненски“ Оброчище   150 лв
9.Габриела Йорданова Иванова    СУ „Хр. Смирненски“ Оброчище          150 лв

2.Определя сумата от 510.00 лева като разход за финансова помощ на пара-
лелките, завършващи средно образование през 2021г., както следва:

№             Училище                   Паралелка  Бр.уч.             Лв./парал.
2.1. СУ “Христо Ботев” гр. Балчик –  ХІІ А      27 уч.  270 лева
2.2. СУ “Христо Ботев” гр. Балчик –  ХІІ Б      11 уч.  110 лева
2.3. СУ “Христо Смирненски”     -   ХІІ         13 уч.  130 лева
 с. Оброчище
РЕШЕНИЕ №325: На основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 от ЗМСМА, във връзка 

с предложение на  Съюза на работодателите в системата на народната просвета/
СРСННБ/ гр. Балчик и по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура 
и на славянската писменост, Общински съвет - Балчик награждава с почетен 
приз и парична награда от 200.00 лева, всеки един от следните дългогодишни 
деятели в сферата на образованието и културата:
1.Г-жа Галина Неделчева – бивш началник ОХССД в Общинска администрация– 
град Балчик, пенсионер.
2.Г-жа Красимира Тодорова – бивш директор на ДГ “Знаме на мира“- гр. Балчик, 
пенсионер.
3.Г-жа Виктория Якова – бивш директор на ДГ “Здравец” , гр. Балчик, пенсионер.
РЕШЕНИЕ №326: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински 
съвет Балчик отпуска финансова помощ на Галин Люцканов Ганчев от град Балчик, в 
размер на 1200 (хиляда и двеста) лева, за предпечат и печат на книга с наименование 
„Българските интервюта”. 
2. Средствата да се осигурят за сметка на предвидените средства в разходната част 
на одобрения Сборен бюджет на община Балчик за 2021 г., раздел 3. “Местни дей-
ности” , функция “Култура и религиозни дейности”, точка II “Други дейности по 
културата” на Приложение № 9б.
РЕШЕНИЕ №327:1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински 
съвет Балчик отпуска финансова помощ на Яна Петева Михайлова от град Балчик, 
в размер на 600 (шестотин) лева, издаване на първата и книга с поезия.
2. Средствата да се осигурят за сметка на предвидените средства в разходната част 
на одобрения Сборен бюджет на община Балчик за 2021 г., раздел 3. “Местни дей-
ности” , функция “Култура и религиозни дейности”, точка II “Други дейности по 
културата” на Приложение № 9б.
РЕШЕНИЕ №328:1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на 
Община Балчик в извънредното общо събрание на „Многопрофилна болница за 

активно лечение Добрич“ АД, което 
ще се проведе на 31.05.2021 год. от 10.00 часа, което ще 
се проведе в административната сграда на дружеството 
в гр. Добрич, ул. „П. Хитов” 24. а при липса на кворум 
по реда на чл.227 от Търговския закон на 15.06.2021 
г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен 
ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла 
на чл.226 от Търговския закон.
2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 предста-
вител в общото събрание да гласува по предложенията 
от дневния ред, определен в поканата от Съвета на 
директорите, както следва:
- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува 
със „ЗА“, по предложеният проект на решение – Общото 
събрание на акционерите приема предложената промяна 
в състава на Съвета на директорите, чрез освобожда-
ването на настоящият съвет на директорите в състав: 
Георги Митков Желязков, Йовчо Иванов Йовев, Лъчезар 
Димитров Карадимов и избор на нов тричленен съвет 
на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Ра-
дослав Стоянов Радев и Лъчезар Димитров Карадимов.
- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува 
със „ЗА“, по предложеният проект на решение – Общото 
събрание на акционерите определя тригодишен мандат 
на новоизбрания съвет на директорите.
- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува 
със „ЗА“, по предложеният проект на решение –Общото 
събрание на акционерите определя възнаграждението 
на членовете но Съвета на директорите, на които няма 
да бъде възложено управлението да бъде формирано по 
реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за 
публичните предприятия (ППЗПП).
- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува 
със „ЗА“, по предложеният проект на решение –Общото 
събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 
13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение 
№ 2 „Показатели и критерии за определяне на балната 
оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 
от ППЗПП като намалява стойността на една бална 
единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, 
включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 
4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,
Председател

на ОбС Балчик 

Уведомление във връзка с предизборната кам-
пания за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

„МАСОНИ – МК” ЕООД Балчик уведомява, 
че е издател на вестник “БАЛЧИШКИ ТЕЛЕ-
ГРАФ” и обявява фейсбук страницата: Вестник 
Балчишки телеграф - https://web.facebook.com/ 
Вестник „Балчишки телеграф”, за официална 
на изданието в интернет:. Във връзка с Избо-
ри за Народно събрание 2021, насрочени за 11 
юли 2021 г., цените и условията за публику-
ване на страниците на хартиеното издание са 
регламентирани в Заповед № 2/08.02.2021 г. на 
управителя на „Масони – МК” ЕООД Балчик, 
в съответствие с офертата за отпечатване на 
реклами и обяви във в.”Балчишки телеграф” : - 
каре около главата на вестника - 1.00 лв./кв.см 
- каре за първа страница - 0.70 лв./кв. см - каре 
за вътрешна страница - 0.50 лв./кв. см - каре за 
последна страница - 0.60 лв./кв. см - вмъква-
не на агитационни материали – 0.15 лв./бр. /не 
по-малко от 1500 броя/ Размери на колоните: 
1 колона – 3.5 см 3 колони – 11,5 см 5 колони 
– 19.5 см 7 колони- 27 см 2 колони – 7,5 см 4 
колони – 15,5 см 6 колони – 23 см Височината 
на каретата се закръгля на цяло число. 
Заинтересованите могат да получат по-под-
робна информация във връзка с условията за 
бъдещи публикации и на място в редакцията 
на адрес: Балчик, пл.”21 септември” № 5 , или 
по тел. 0579 7-25 62  или 0899 655 249 e-mail 
:  vestnikat@abv.bg   www.balchiktelegraph.com

С уважение: Маруся Костова
Управител на „Масони – МК” ЕООД

Гл.редактор на 
в.”Балчишки телеграф” Балчик


