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Картината „Градски пейзаж“ на Георги Горчев е картината за месец МАРТ в Календара на Община 
Балчик и ИМ Балчик за 2022 г. Георги Горчев е признат като балчишки художник, автор на логото на 

вестник „Балчишки телеграф“, Международния форум „Българско наследство“ Балчик, България и 
номинациите „Общественик на годината“, като самият той е носител на това признание през 2009 г.                                                                                                                        

Фото: Маруся КОСТОВА

Георги 
Григоров 
Горчев, 
художник, 
живопис

1.XI.1939 г.- 
3.IV.2016 г.

Член на СБХ от 1985 г. Участ-
вал във всички ОХИ. Има 
самостоятелни изложби в Со-
фия, Добрич, Балчик и много 
други художествени галерии 
в страната притежават негови 
творби, включително НХГ и 
СГХГ. Негови творби са при-
тежание и на частни колекции 
в чужбина.
„Пейзажите на художника Ге-
орги Горчев носят н себе си 
топлината на едно човешко 
чувство, превъплътено с четка 
и бои в платното…
От творбите му ни гледат мал-
ки дворове, къщи, площади, 
извити старовремски сгради, 
бели хълмове и голи дървета, 
с разперени и преплетени като 
човешки съдби клони…
Изявите на твореца потвърж-
дават самобитните му ху-

Покана
Управителният съвет на Сдружение с нестопанка цел “МОРСКИ КЛУБ 

БАЛЧИК”, ЕИК 124708820, седалище и адрес на управление гад 
Балчик, ул.”Черно море” №45, свиква редовно общо събрание на 

членовете на Сдружението, което ще се проведе на 26 март 2022 г. 
в 18:00 ч. в град Балчик, конферентна зала на хотел “Мистрал”, при 

следния 
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2021 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г.
3. Приемане на Доклада по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ
4. Приемане на Доклад за тренировъчната и състезателната дейност на клуба 
към 31.12.2021 г.
5. Приемане на Спортно-техническата програма за 2022 г.
6. Приемане на Бюджет на Сдружението за 2022 г.
7. Приемане на нови членове на Сдружението
8. Освобождаване на членове на Сдружението.
9.Разни
Материалите за събранието са на разположение на заинтересованите членове на 
клуба при президента.
Поканват се всички членове на СНЦ “МОРСКИ КЛУБ БАЛЧИК” да присъстват на 
събранието.
При липса на кворум събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място 
и при същия дневен ред и ще се счита за законно, колкото и членове да се явят.

Председател на Сдружението
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ СЛАВЧЕВ

Народно читалище “Велко Ангелов 1940” 
с.Дропла, общ.Балчик

ПОКАНА
В изпълнение на чл.15, ал.1 от Закона за Народните читалища, 
Настоятелството при НЧ “Велко Ангелов 1940” с.Дропла, общ.Балчик 
кани всички членове на Редовно годишно отчетно-изборно събрание 
на 25 март 2022 г. от 10.00 ч. в салона на читалището.

Дневен ред:
1.Доклад на Настоятелството за дейността на читалището през 2021 г.
2. Доклад на Проверителната комисия за 2021 г.
3.Приемане Бюджета на читалището за 2022 г.
4. Текущи
За законността на Редовното годишно отчетно-изборно събрание 
присъствието и заплащането на членския внос е желателно.
При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, един час 
по-късно.

УС на кооперация  “Черно море - Балчик”  свиква Общо годишно 
отчетно-изборно събрание на 02.04.2022г. (събота) от 8.00 часа в 

залата на Народно читалище “Паисий Хилендарски - 1870”, Балчик 
при следния

ДНЕВЕН РЕД:  
1. Освобождаване на член-кооператори, приемане на член-
кооператори
2. Отчет на УС
3. Отчет на КС
4. Одиторски доклад
5. Приемане на разчет за стопанската 2021/2022г. и избор на одитор
  6. Избор на Председател на кооперацията и членове на УС и КС
Съгласно Закона за кооперациите (чл.17, ал.2), ако не се явят 
необходимият брой членове, събранието ще се проведе в същия 
ден (02.04.2022г.), на същото място (залата на читалище “Паисий 
Хилендарски - 1870”) от 9.00 часа, при същия дневен ред, независимо 
от броя на присъстващите.

Управителният съвет  на ЗКПУ „СОКОЛ” с. Соколово, община 
Балчик, областДобрич, на основание чл.16, ал.1 от Закона за 

кооперациите, свиква своите членове на Годишно отчетно-изборно 
събрание, което ще се състои на 26.03.2022 г. от 9.00 часа в салона на 
читалището на с.Соколово, общ.Балчик, област Добрич при следния

ДНЕВЕН РЕД:                 
1.Утвърждаване на решение на УС за приемане и освобождаване на член-
кооператори.
Докладва: Председателят на УС
2.Отчетен доклад на УС за дейността му през стопанската 2021 г., 
разпределение на финансовите резултати и приемане на ГФО.
Докладва: Председателят на УС
3.Отчетен доклад на КС за дейността му през стопанската 2021 г.
Докладва: Председателят на КС
4. Доклад на одитора.
Докладва: Одиторът
5.Определяне на одитор за 2022 г.
Докладва: Председателят на УС
6.Вземане на решение за даване на мандат на УС за разпореждане с 
недвижимото имущество на кооперацията, във връзка със сключване на 
договори за кредит с търговски банки, ДФ „Земеделие” и други кредитни 
институции.
Докладва: Председателят на УС
7. Избор на председател на кооперацията и членове на УС и КС.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място и дата 
26.03.2022 г., един час по-късно, независимо от броя на присъстващите, 
съгласно чл.17, ал.2 от ЗК.
Събранието ще бъде проведено при спазване на всички правила, свързани 
с ограничаване разпространението на SARS Cov-19 и в съответствие 
с действащите противоепидемични мерки, въведени от Министъра на 
Здравеопазването и РЗИ Добрич.

От УС на ЗКПУ „СОКОЛ”

Художникът Георги Горчев е автор на главата на вестник „Балчишки теле-
граф“, който е продължение на вестник „Морски телеграф“ и  вече навършва 
третото си десетилетие. 

Добруджанска птичка запя през 2015 г. в логото 
на Международния форум „Българско наследство“ 
Балчик, България, благодарение на художника Ге-
орги Горчев.

Лого от 2009 г. на ежегодните номинации в Балчик 
„Общественик на годината“. 
                                                            Автор: Георги Горчев

дожествени и естетически 
възгледи.” /Пенка Костова, 
уредник в Художествена гале-
рия Балчик, 1985 г./
„Възхитени сме от пейзажите 
на художник, творец, който 
гледа на света, но повече го 

усеща с душата си…
Това прави картините на Геор-
ги Горчев толкова вълнуващи.” 
/д-р Димитър Грозданов, ху-
дожник, изкуствовед, основа-
тел на артфестивала „Процес-
Пространство” в Балчик/    БТ


