
                                                                           ОБЩЕСТВО                        26 април - 2 май  2018 г.         5

Самостоятелна изложба – 
живопис на Лъчезар Радов

От 1 до 15 май в галерия 
“Тихото гнездо” на ДКИ 
КЦ “Двореца” – Балчик 
ще бъде подредена са-
мостоятелна изложба на 
варненския живописец 
Лъчезар Радов. 
За него изкуствоведът 
Руслан Бахтияров казва: 
“Той твори с узнаваем 
живописен почерк чрез 
преосмисляне опита на 
импресионизма и не-
говия начин за пресъз-
даване на светлината и 
въздушността, съхраня-
вайки материалната осе-
заемост на видимия свят.  
Художникът създава в 
своите картини устой-

чиви и трептяши образи 
на тихите кътчета в Дво-
реца в Балчик. Разкрива 
ни поезията на познати 
ъгълчета, с особено оба-
яние, искрена топлота 
и чувство за хармония 
между хората и приро-
дата, пресъздадени с бо-
гатство от багри и звънки 
мазки върху платното. 
Лъчезар Радов улавя в 
движение цветното раз-
нообразие на живота и 
успява да му придаде  
чувство за празничност, 
за очакване да се случи 
и преживее нещо нео-
бичайно и красиво. По 
правило за изкуството 

си, се стреми в изобра-
зителното пространство, 
да улови определен ред, 
така че в картината да 
има светлина, да е наси-
тена с багри и да е хармо-
нично красива. Но това, 
което веднага се налага 
в живописта му, още от 
пръв поглед, е ритъмът, с 
който се редуват цветове-
те и как те се обединяват, 
как се отделят формите 
от фона, как те придоби-
ват в натюрмортите или 
пейзажа конкретност и 
яснота.“
Лъчезар Радов е завър-
шил Шуменския уни-
верситет „Епископ Кон-

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26 април 2018 година 
от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се 

проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния
Д н е в е н  р е д:

1. Отчет за дейността на служителите от Районно управление град Балчик към ОД на 
МВР град Добрич, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Вносител: Галин Началников – председател на ПКОРСТ
2. Отчет пред обществеността и органите за местно самоуправление и местна адми-
нистрация от Районно управление - Албена към ОД на МВР град Добрич, за периода 
от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Вносител: Галин Началников – председател на ПКОРСТ
3. Осигуряване на гориво за общинските автомобили, предоставени за ползване от 
община Балчик на Районно управление Балчик за 2018 г.

Вносител: Галин Началников – председател на ПКОРСТ
4. Осигуряване на гориво за общинските автомобили, предоставени за ползване от 
община Балчик на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението 
град Балчик и участък ПБЗН Кранево за 2018 г.

Вносител: Галин Началников – председател на ПКОРСТ
5. Предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за
обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване 
на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
6. Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост,
представляващ част от ПИ № 39459.501.379 по кадастралната карта на с. Кранево, за
поставяне на 1 бр. поставяем обект за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
7. Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост,
представляващ част от ПИ № 39459.502.311 по кадастралната карта на с. Кранево, за
поставяне на 2 бр. поставяеми обекти за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
8. Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ 
част от ПИ № 39459.503.75 по кадастралната карта на с. Кранево, за
поставяне на 6 бр. поставяеми обекти за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
9. Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ 
част от ПИ № 39459.502.404 по кадастралната карта на с. Кранево, за
поставяне на пункт за тотализатор.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
10. Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ 
част от ПИ № 02508.7.137 по кадастралната карта на гр. Балчик, /част от
тротоар/, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
11. Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ 
част от ПИ № 39459.503.75 по кадастралната карта^на с. Кранево, за
поставяне на 2 бр. рекламно - информационни елементи

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
12. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Водопровод и
ел.захранване от сондаж в ПИ 39459.4.154 преминаващи през ПИ 39459.4.155, ПИ
39459.4.53 до семеен хотел в ПИ 39459.503.241 по кадастралната карта на с. Кранево
община Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
13. Завишаване на бюджета на общинска администрация в местна дейност 122 „Об-
щинска администрация”, за ремонт на два броя помещения.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
14. Завишаване на бюджета на общинска администрация в дейност 619 „Други дей-
ности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”,  за напра-
ва фундаменти и доставка с монтаж на 3 броя билборд.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
15. Завишаване на бюджета на общинска администрация в програмата за развитие на 
спорта, местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”, за финансово подпо-
магане на международен турнир по тенис от календара на Европейската федерация по 
тенис от първа категория до 14-годишна възраст.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
16. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени
средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за
периода от 01.01.2018г. до 30.03.2018г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
17. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Балчик през 
2018 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
18. Обсъждане на доклади на читалищата от община Балчик за осъществените чита-
лищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
19. Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Балчик през 2019 
година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
20. Приемане промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
21. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД
22. Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия.

Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС Балчик
23. Предложение за освобождаване от такса за извършване проверка на място относ-
но откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия, издаване 
на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа на православен храм „Св. 
Вмчк. Димитър” с. Рогачево, и от такса за издаване на разрешение за извозване на 
земни и строителни маси.

Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС Балчик
24. Избиране на представител на община Балчик пред Общото събрание на акционе-
рите на „Тихия кът” АД гр. Балчик.

Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС Балчик
25. Отмяна на Решение № 329 по Протокол № 22 от заседание на Общински съвет Бал-
чик проведено на 29.03.2018 година, с което се предоставя безвъзмездно за ползване 
на Сдружение „Футболен клуб – Черноморец” имот - публична общинска собстве-
ност.

Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС Балчик
26. Разни

ИЛИЯН СТАНОЕВ,   
Председател 

на ОбС-Балчик

стантин Преславски“, 
специалност „Педагоги-
ка на обучението на изоб-
разително изкуство“, 
магистър е по живопис, 
учил при проф. Димитър 
Чолаков.
Членува в Творческия 
съюз на професионал-
ните художници - Русия 
(ТСПХ, отделение Мос-
ква от (2012 г.), както и 
в Дружеството на вар-
ненските художници от 
(2013 г.). 
Изложбата ще остане в 
галерия “Тихото гнездо” 
до 15 май.

ДКИ КЦ „Двореца” 
Балчик

П О К А Н А
Управителният съвет на 

Сдружение „Ловно-рибарско дружество 
„Морски орел” град Балчик, 

Ви кани на ОБЩО СЪБРАНИЕ на Дружеството, 
на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, на 18 май 2018 г. 
от 16.00 ч. в залата на НЧ „Паисий Хилендарски 

1870” Балчик, при следния 
ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет на дейността за 2017 г.
2.Отчет на Контролния съвет.
3.Промяна в Устава на Дружеството.
4.Избор на представители на ОС на НЛРС – 
СЛРБ.
5.Други

УС на кооперация 
“Черно море – Балчик” 

свиква 
Общо, годишно, отчетно-изборно събрание

на 28.04.2018г./събота/ от 8.00 часа
в залата на Народно читалище

“Васил Левски - 1959”, 
град 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. Изменения и допълнения на Устава.
6. Приемане на разчет за стопанската 
   2017/2018г. и избор на одитор.
7. 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 (28 април 2018г.), на същото място (залата 
на читалище “Васил
Левски - 1959”) от 9.00 часа, при същия дневен 
ред, независимо от
броя на присъстващите

Детското вокално студио “Съншайн” от 
Балчик издава първи албум

5 години на сцена навърш-
ват тази година децата от 
Детското вокално студио 
„Съншайн” в Балчик. По 
този повод те записват в 
Концертното студио на 
радио Варна първия си ал-
бум. „Госпожо, вие знаете 
ли, че ние вече сме на пет 
години?”
Това е въпросът, който по-

ражда идеята да отбележат 
петте години заедно, ос-
вен с много концерти и с 
един албум, разказа за ра-
дио Варна ръководителят 
на групата д-р Валентина 
Георгиева. Тя е дългогоди-
шен диригент на смесения 
балчишки хор “Черномор-
ски звуци”. 
Работата с децата е един 

заряд с 
много по-
ложител-
на енер-
гия, казва 
още д-р 
В а л е н -
тина Ге-
о р г и е ва . 
Стигат до 
з ву ко з а -
п и с н о т о 
с т у д и о 
на Радио 

Варна, благодарение на 
спонсори, партньори, сред 
които и Радио Варна и 
разбира се подкрепата на 
родителите на децата. А 
децата са уникални като 
група, казва още техният 
ръководител. Те поддър-
жат репертоар, който е тип 
„хоров”, с клавирен съпро-
вод и  който е популярен за 
вокалните групи с инстру-
ментални съпроводи. 
                        Радио Варна


