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 където ще намерите богато 
разнообразие на  диопрични рамки и 

слънчеви очила  на атрактивни цени. 
Всеки вторник се извършват 

безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 
10% отстъпка 

при втора поръчка или покупка.         
Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката 

в град Балчик 
 (до кафе “Акроза”)

 Елена Динкова, бесарабска българка от Гагау-
зия, спечели златен медал и статуетка с онлайн 
участие в VII Международен форум „Българско 
наследство“ Балчик, България, 2021 г.

кабелна линия 20 kV от ВЕЛ 20 kV „София““.
На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в “Държавен вестник” чрез Община Балчик пред 
Административен съд- Добрич.
РЕШЕНИЕ № 425:На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
ЗМСМАи постъпило предложение  от Постоянната 
комисия по здравеопазване, спорт и социални 
дейности, на  осн. чл. 7, ал. 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.Адриана Илиева Ангелова- за лечение в размер на  
150,00 (сто и петдесет) лева.
2. Лиляна Миткова Михайлова– за лечение в размер 
на 150,00 (сто и петдесет) лева
3. Ефтим Райчев Рахнев- за лечение   в размер на 
300.00 (триста) лева.
4. Георги Колев Колев-лечение в размер на 400.00 
(четиристотин) лева.
5. Петранка Демирова Йълдъз-  за лечение, в размер 
на 400.00 (четиристотин) лева.
6. Димитър Райков Станков- за лечение  в размер на 
300,00 (триста) лева. 
7. Сабри Хасан Исмаил-  за лечение  в размер на  
250,00 (двеста и петдесет) лева
8. Димитър Васков Христов– за лечение в размер на  
200,00 (двеста) лева
9. Галина Иванова Тодорова– лечение в размер на 
200,00 (двеста) лева 
10. Айше Ахмед Юсуф за лечение в размер на  250,00 
(двеста и петдесет) лева.
11. Снежа Мариянова Йорданова- за социално 
подпомагане, в размер на  200,00 (двеста) лева 
12. Илияна Людмилова Мутишева- социално 
подпомагане, в размер на  250,00 (двеста и петдесет) 
лева.
13. Галя Евтимова Топчиева- за лечение в размер на  
150,00 (сто и петдесет) лева

РЕШЕНИЕ № 426: 1. Определя д-р Маргарита 
Калинова Вичева за представител на Община Балчик 
в редовното общо събрание на “Многопрофилна 
болница за активно лечение Добрич” АД, което 
ще се проведе на 19.11.2021 год. от 10.00 часа, в 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ № 26 от заседание на Общински съвет – Балчик, 

проведено на 28 октомври 2021 година
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 06.12.2021 год. 
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 представител 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 предло-
женият проект на решение –  Общото събрание на акционерите приема пред-
ложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаването 
на настоящият съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Йовчо 
Иванов Йовев и Лъчезар Димитров Карадимов и избор на нов тричленен съвет 
на директорите в състав: Георги Митков Желязков. Радослав Стоянов Радев и 
Лъчезар Димитров Карадимов.
- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложе-
ният проект на решение –  Общото събрание на акционерите определя мандат 
па новоизбрания съвет на директорите.
- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предло-
женият проект на решение –  Общото събрание на акционерите определя въз-
награждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде 
възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от 11равйлника 
за прилагане на Закона за публичните предприятия.
- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложе-
ният 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 сой поспа на една бална единица, опреде-
лена в чл. 56, ат 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. съгласно 

Приложение № 1 към настоящото писмо.
- По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гла-
сува със „ЗА“, по предложеният проект на решение 
– Общото събрание на акционерите : освобождава от 
отговорност 

РЕШЕНИЕ № 427:На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 
23 от ЗМСМА, чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата 
за условията и реда за съставянето на бюджетна 
прогноза за следващите три години и съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет, 
във връзка с Докладна записка с вх. №24-00-
903/03.08.2021г. на Директора на Исторически музей- 
гр. Балчик, Общински съвет Балчик:
1.   Дава съгласие да бъде поставена 
възпоменателнабронзова плоча с изображението 
на лика на Клара Петкова (1908-2003), виден 
общественик и основоположник на музейното дело в 
гр. Балчик, по повод 60-годишнината от основаването 
на  Исторически музей - Балчик;
2.   Творбата, чиито автор е скулпторът Венцислав 
Марков, да бъде поставено на фасадата на сградата 
на Исторически музей- Балчик, находяща се на ул. 
„Димитър Желев“ №2;
3.  Финансирането да се осъществи като се коригира 
бюджета на Община Балчик в дофинансиране, дейност 
739 „Музеи, художествени галерии, паметници на 
културата и етнографски комплекси с национален 
и регионален характер“, §§ 52-19 „Придобиване на 
други ДМА“ в увеличение с 3 000 лева.
4.  Средствата да бъдат отпуснати за сметка на 
заложения резерв за 2021 г. в местни дейности.
5.   Оправомощава кмета на Община Балчик и 
главен архитект на Община Балчик /във връзка 
с разрешителния режим на поставянето на 
монументално- декоративния елемент/ да извършат 
последващите правни и фактически действия във 
връзка с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 428:На основание чл. 21, ал. 2, във 
връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка 
с сключване на партньорско споразумение между 
Община Балчик и Министерство на здравеопазването:
1.Общински съвет Балчик одобрява проект на 
Споразумение за партньорство, което предстои да се 
подпише между Министерство на здравеопазването и 
Община Балчик;
2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета 
на Община Балчик да извърши всички последващи 
правни и фактически действия за изпълнение на 
решението като подпише споразумението по точка 1.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик

НЧ „Съгласие-1890” - 
гр. Каварна 

ОБЯВЯВА 
Литературен конкурс за есе 

на тема: „Поривът към доброто в 
творчеството на Йордан Йовков” 

Участници в него могат да бъдат уче-
ници от 6 до 12 клас, както от Община 
Каварна, така и от цялата Добричка об-
ласт. Кандидатите следва да изпратят 
една творба в посочения жанр на имейл: 
biblioteka_nch_saglasie@abv.bg , спазвай-
ки следните изисквания: до 2 страници 
А 4, големина на шрифта – 12. Авторите 
трябва да представят следната информа-
ция за себе си: Име, възраст, клас, учи-
лище и телефон за връзка. Очакваме Ва-
шите творби! Краен срок за изпращане : 
1.11.2021г. Произведенията ще бъдат кла-
сирани и оценени от компетентно жури. 
Най-добрите от тях ще бъдат наградени. 
Резултатите от награждаването ще бъ-
дат обявени и публикувани на 9.11.2021г. 
във фейсбук групите на читалището 
и библиотеката: https://www.facebook.
com/ groups/254062311415171 https://www.
facebook.com/groups/170974026409776
 Надяваме се на интерес не само от уче-
ниците, но и на съдействие от страна на 
техните учители, които да ни докажат, че 
в навечерието на един от най-светлите 
български празници 1-ви ноември – Ден 
на народните будители, както и по повод 
предстоящата 141- годишнина от рожде-
нието на един от най-видните наши писа-
тели и будители на Добруджанския край 
- Йордан Йовков, любовта към литерату-
рата и неговото творчество е жива.


