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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ № 27 от заседание на Общински съвет – Балчик, 

проведено на 25 ноември 2021 година
Упълномощава Кмета на Община Балчик да 
извърши последващите правни и фактически 
действия по изпълнение на решението. 
РЕШЕНИЕ № 440:1. 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.Виолета Райчева Маринова- за лечение в размер 
на 200,00 (двеста) лева. от с. Кремена
2. Жеко Димитров Христов за социално 
подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) 
лева. от гр. Балчик
3. Айнур Халил Мустафа  лечение в размер на 
300,00 ((триста) лева., от гр. Балчик

4.Таня Радева Георгиева -лечение в размер на 200,00 (двеста) лева. от гр. Балчик
РЕШЕНИЕ № 441:На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от 
ЗМСМА, чл.34, ал.1 от Закона за регионалното развитие и във връзка с чл. 26, 
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с 
ПМС № 183 от 04.08.2020 г. /Обн. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г/., Общинският 
съвет
1.Одобрява представения Доклад за последваща оценка на изпълнението на 
Общински план за развитие на община Балчик за периода 2014-2020 г.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи 
правни и фактически действия за изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 442:на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с 
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.124 ал.3 и чл.125, ал.1 от Закона за публичните 
финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година , ПМС№ 408 
от 23.12.2020 г., за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 година, чл.50,чл.52и чл.89 
от ЗДБРБ за 2021 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 
общината:
1.Общински съвет Балчик одобрява компенсирана промяна в частта от 

утвърдената целевата субсидия 
за капиталови разходи в размер на 928 000 лева в 
инвестиционната програма за 2021 година на 
Община Балчик, както следва:
Било:  1. „Рехабилитация на път DOB 1010 - / III-
902, Оброчище - Кичево / - Кранево / I-9“ / – 928 
000лв.;
Става:  1.1 „Рехабилитация на път DOB 1010 - / 
III-902, Оброчище - Кичево / - Кранево / I-9 /“ – 895 
527 лв.;
1.2«Рехабилитация на път DOB-2002 /(II-27 
“Добрич-Балчик“) -   Безводица/; У-к от км 0+000 
до км 0+728.78 «  – 32 473лв.;
2.Общински съветзадължава Кмета на Общината 
да предприеме последващи мерки за изпълнение на 
решението.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик

Войната от 1885  година: 
Капитаните побеждават генералите

За авторитета на Олим-
пий Панов
   На 2 ноември 1885 
година Сърбия обявява 
война на младата бъл-
гарска държава– Бъл-
гария, под претекст, че 
българските части СА 
нападнали погранич-
ните райони на държа-
вата ѝ.
Сръбският писател 
Бранислав Нушич виж-
да и показва неспра-
ведливия характер на 
войната, критикувайки 
остро вероломното на-
падение на Сърбия.
Българската победа в 
тази кратка война, на-
речена «капитаните по-
беждава тгенералите», 
е предпоставка за меж-
дународното признава-
не на Съединението на 
Княжеството с Източна 

Румелия. 
   На 5 ноември започва 
решителното Сливниш-
ко сражение,  което на 
7-ми завършвас победа 
при Сливница. «От из-
ключително значение 
за победата на българ-
ските войски е ролята 
на командния офицер-
ски кадър. А в неговия 
състав ярко се откро-
яват имената на такива 
сънародници бесарабци 
като Данаил Николаев, 
АврамГуджев, Стефан 
Кисов, Олимпий Панов 
и др. Победата от 5-7 
ноември в Сливниш-
кото сражение издига 
изключително високо 
авторитета на българ-
ската армия и нейния 
команденсъстав, като 
осигурява условия за 
контранастъпление за 

успеха на българите 
при Пирот и до пре-
кратяване на военните 
действия», пише в кни-
гата си «Исторически 
календар за бесараб-
ските българи» (Велико 
Търново, 2001) проф. 
КалчоКалчев. 
   За да  се стигне до 
пълната победа българ-
ските капитани заедно 
съ ссвоите войски, сред 
които е и О. Панов, пре-
вземат стратегическите 
градове Драгоман на 10 
ноември 1885 г., на 11-
ти  -  Цариброд и на 15-
ти Пирот.
Победата изиграва ва-
жна роля за укрепване 
на международното по-
ложение на България и 
за признаването на Съ-
единението.
В своя «Исторически 
календар за бесараб-
ските българи» проф. 
Калчо Калчев дава ви-
сока оценка на воен-
ния деец и командир 
на българската артиле-
рия Олимпий Панов: 
«На 9 декември 1885 г. 
в сръбския град Пирот 
се подписват услови-
ята за примирие меж-
ду доскоро воювалите 
сръбска и българска 
армии. От българска 
страна упълномощен 
да подпише примири-

ето тогавашният капи-
тан Олимпий Панов, а 
от сръбска – П. Топа-
лович.
Фактът, че българските 
държавни и военни ръ-
ководители упълномо-
щават да подпише при-
мирието именно Ол. 
Панов, а не някой друг 
от ръководния екип на 
младата българска ар-
мия, свидетелства за 
огромния личен авто-
ритет, който послед-
ният е завоювал пред 
княза, във войската и 
сред българското граж-
данско общество».
Роденият на 17 юни 
1852 г. в с. Шоп-Та-
раклий, Бесарабия, 
ЮжнаРусия, Олим-
пий Панов е виден 
български нацио-
н а л р е в о л ю ц и о н е р 
и първостроител на 
следо свобожденска 
България.  Разстрелян 
на 22 февруари 1887 г. в 
Русе, който в наши дни 
е побратим на Тара-
клия. Свързват ги род-
ното място и мястото 
на гибелта на патриота, 
военния деец, министъ-
ра на войната, бележи-
тия бесарабски бълга-
рин Олимпий Панов.

Подготви: 
Димитър 

БОРИМЕЧКОВ


