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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29юли 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. Повторно приемане на Решение № 347 от Протокол № 23 от 02.07.2021г. заседание на 
ОбС Балчик.

Вносител: Сияна Фудулова – председател на ПКБФЕЕ
2. Отмяна на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИ-
РАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА НА ОБЩИНА БАЛЧИК, 
ОБЛАСТ ДОБРИЧ, БЪЛГАРИЯ приети с Решение № 571 по протокол 39/09.05.2019 г. на 
Общински съвет - Балчик

Вносител: Сияна Фудулова – председател на ПКБФЕЕ
3.Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета 
на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2021г.до 
30.06.2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
4.Предложение за преразглеждане и подлагане на ново гласуване на проект-решение с Вх. 
№ 417/21.10.2020г., внесено в Общински съвет – Балчик

Вносител: Христо Христов – Председател ПКУТСЕ
5.Завишаване на бюджет на общинска администрация в местна дейност 714 “Спортни бази 
за спорт за всички”, точка Баскетболен клуб „Черноморец“ Балчик с 10 000 лева

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
6. Предложение за осигуряване на допълнително финансиране, за издръжката на 2-ма 
румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по 
превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
7.Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода от 01 
януари 2020г. до 31 декември 2020 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
8. Предложение за промяна на списъка на пътуващите педагогически специалисти от 
училищата и детските градини в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота 
за 2021г. поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-В, прието 
с решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
9. Предложение за актуализиране на списъка на средищни училища и детски градини в 
община Балчик за учебна 2021/2022г., съгласно ПМС № 128 от 29.06.2017г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
10.Закриване на Детска градина „Пролет“ с. Безводица, Детска градина с. Преспа и филиал 
„Изток“ към ДГ №3 „Чайка“ гр. Балчик, община Балчик 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
11. Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишни деца на 
територията на Община Балчик от учебната 2021/2022 година;

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

12. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 

06.08.2021 г. от 10:00 часа, в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, 

ул. „Панайот Хитов” 24,редовно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна 

болница за активно лечение Добрич“ АД.
Вносител: Сияна Фудулова – председател на ПКБФЕЕ

13. Разглеждане на заявление от Йордан Иванов Йорданов, за прекратяване на съсобственост 
по отношение на ПИ № 31245.501.608 по кадастралната карта на
с. Змеево, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
14. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.96 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. 
„Двете чешми“ 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
15. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска 
собственост, представляващ терен на в.з. “Белите скали“, гр. Балчик, част от ПИ№ 
02508.51.203 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост 
за поставяне на закрит навес, с площ от 46 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
16. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-
общинска собственост, представляващ терен между ул. „Невен“ и ул. „Трепетлика“, 
с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.501.108, за поставяне на 1 бр. павилион

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
17. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на спомагателна атракционна 
тераса „Антик“ за извършване на ресторантьорска дейност, с площ от 163.70 кв.м., /
пред ресторант „Антик“/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 
02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик;

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
18. Други.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик

Трети национален литературен конкурс 
„Земя на пеещите колелета“
СТАТУТ  НА КОНКУРСА

Националният  литературен конкурс 
„Земя на пеещите колелета” се посвещава на големия пи-
сател и разказвач, певеца на Добруджа  - Йордан Йовков.

1. Цел
Конкурсът има за цел да продължи литературната традиция на Йовковия раз-
каз,  в който действията и персонажите са вдъхновени от хуманизма, трудолю-
бието на добруджанеца и стремежа към красотата във всички нейни форми и 
проявления.
2. Организатори
Конкурсът се организира от Община Генерал Тошево под патронажа на кме-
та на общината, с подкрепата на Съюза на българските писатели, Издателство 
„Захарий Стоянов“, Издателство „Български писател“, ЕТ „Добруджа експорт 
– Георги Балабанов“ и с медийната подкрепа на  в. „Словото днес“ и сп. „Везни“.
3. Провеждане
3.1 Конкурсът е явен и се провежда през година.
3.2 Обявява се през м. юли на текущата година и приключва през м. ноември – 
в рамките на честванията на Йордан Йовков.
4. Право на участие
В конкурса могат да участват автори, навършили 16 години.
Не се допуска участие в конкурса на членове на журито за текущата година.
5. Изисквания към творбите
5.1. Формат  на разказа - до  четири стандартни страници А4, шрифт Times New 
Roman 12, междуредие 1.
5.2. Всеки автор може да участва  с един  разказ. Допуска се и съавторство.
5.3. В конкурса участват само произведения, които не са публикувани до мо-
мента на приключването на конкурса, включително и в електронен вариант.
5.4. Срок, форма и начин за предаване на творбите.                                      
Участниците представят творбите си в срок до 01 октомври 2021 година в елек-
тронен вариант или на хартиен носител на следните адреси:
•    на е-mail адрес: kultura@toshevo.org
•    на адрес:  Община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5, за конкурса /в 
този случай важи датата на пощенското клеймо и ръкописи не се връщат/
5.5. Придружаваща информация на отделен файл /лист: три имена на автора, 
възраст, населено място, личен телефон и e-mail адрес.
6. Критерии за оценяване на разказите:
6.1. Съдържание и стил:
свързаност с проблематиката за земята, труда на хората и Добруджа;
последователност/логика на изложението;
динамика на повествованието;
умение да се изграждат характери;
композиция – завръзка, основен текст, развръзка, финал.
 6.2. Език  - езиков речник и умение да бъде използван; правопис и пунктуация.
 7. Оценяване:
7.1. Оценяването се осъществява от тричленно жури, включващо изявени ли-
тературни   творци, утвърдено със заповед на кмета на община Генерал Тошево 
за всеки обявен конкурс.
7.2. Разказите се предоставят на журито без личните данни на автора.
8. Награден фонд.
8.1. Наградният фонд се осигурява от Община Генерал Тошево.                           
8.2. Конкретният размер на наградния фонд на конкурса се определя съгласно 
заповед на кмета на община Генерал Тошево за всеки обявен конкурс. 
Награден фонд за 2021 г. – 1 500 лв.                                        
8.3. Присъждат се следните награди:
I, II и III награда;
Поощрителна награда;
Награда за млад автор;
Награда за местен творец;
Награда на Община Генерал Тошево.
 8.4. Присъждат се и следните специални награди:
Награда на Съюза на българските писатели;
Награда на Издателство „Захарий Стоянов“;
Награда на Издателство „Български писател“
Награда на ЕТ „Добруджа експорт – Георги Балабанов“.
8.3. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Община Генерал То-
шево: http://www.generaltoshevo.bg/.
9. Награждаване
9.1. Церемонията по награждаването се състои  в гр. Генерал Тошево през месец 
ноември.
9.2. Победителите в Конкурса се уведомяват своевременно за точното време и 
място за връчване на наградите.
9.3. Пътните разходи на наградените участници за участие в церемонията по 
връчване на наградите се поемат от Община Генерал Тошево.
9.4. Отличените разкази се публикуват във в. „Словото днес“ и общинския ве-
стник  „Добруджански глас“.
9.5. Авторите на отличените разкази предоставят на организаторите правото 
на последваща публикация в самостоятелен сборник

За контакт и допълнителна информация:                                                             
Община Генерал Тошево  Отдел „Култура, вероизповедания и интегра-
ция“                                                Маргарита Великова, началник-отдел 
 тел: 0889 954880
е-mail адрес: kultura@toshevo.org
22.7.21


