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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
БАЛЧИКБАЛЧИК
ПОКАНАПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 1 юни 2017 година от 9.ºº часа, На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 1 юни 2017 година от 9.ºº часа, 
в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание 
на общински съвет - Балчик, при следнияна общински съвет - Балчик, при следния
Д н е в е н  р е д:Д н е в е н  р е д:
1. Отпускане на средства за закупуване на аерозолни продукти за откриване 1. Отпускане на средства за закупуване на аерозолни продукти за откриване 
и идентификация на наркотични вещества за нуждите на РУ МВР – Албена. и идентификация на наркотични вещества за нуждите на РУ МВР – Албена. 
Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТВносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ
2. Отпускане на средства за ремонтиране и въвеждане в експлоатация на два 2. Отпускане на средства за ремонтиране и въвеждане в експлоатация на два 
мотоциклета на РУ МВР – Албена.мотоциклета на РУ МВР – Албена.
Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТВносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ
3. Отпускане на лимит от гориво за общинските автомобили, предоставени за 3. Отпускане на лимит от гориво за общинските автомобили, предоставени за 
ползване от община Балчик на РУ на МВР Балчик.ползване от община Балчик на РУ на МВР Балчик.
Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТВносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ
4. Информация за дейността на РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАС-4. Информация за дейността на РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАС-
НОСТ И ЗАЩИНА НА НАСЕЛЕНИЕТО на гр. Балчик УПБЗН Кранево за НОСТ И ЗАЩИНА НА НАСЕЛЕНИЕТО на гр. Балчик УПБЗН Кранево за 
2015 година. 2015 година. 
Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТВносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ
5. Разглеждане на Годишен финансов отчет на „ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КРА-5. Разглеждане на Годишен финансов отчет на „ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КРА-
НЕВО“ ЕАД за 2016 година.    НЕВО“ ЕАД за 2016 година.    
Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕВносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ
6. Разглеждане на Годишен финансов отчет на „Кибела 2014“ ЕАД за 2016 6. Разглеждане на Годишен финансов отчет на „Кибела 2014“ ЕАД за 2016 
година.    година.    
Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕВносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ
7. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществе-7. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществе-
ните прояви на малолетните и непълнолетните при община Балчик за 2016 г.ните прояви на малолетните и непълнолетните при община Балчик за 2016 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
8. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик и средствата 8. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик и средствата 
от ЕС към 31.03.2017 г.от ЕС към 31.03.2017 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
9. Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за първото 9. Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за първото 
тримесечие на 2017 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за пуб-тримесечие на 2017 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за пуб-
личните финанси.личните финанси.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
10. Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение 134 на 10. Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение 134 на 
общински съвет Балчик.общински съвет Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
11. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Под-11. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Под-
земна оптична мрежа за електронни съобщения” на територията на община земна оптична мрежа за електронни съобщения” на територията на община 
Балчик.Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
12. Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ и УПИ ІХ, 12. Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ и УПИ ІХ, 
промяна на улична регулация и промяна отреждането на урегулираните по-промяна на улична регулация и промяна отреждането на урегулираните по-
землени имоти в кв. 54 по плана на с. Оброчище, община Балчик.землени имоти в кв. 54 по плана на с. Оброчище, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
13. Наемане на част от имот за поставяне на рекламно-информационен еле-13. Наемане на част от имот за поставяне на рекламно-информационен еле-
мент на самостоятелна стойка.мент на самостоятелна стойка.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
14. Наемане на части от имоти за поставяне на рекламно-информационен 14. Наемане на части от имоти за поставяне на рекламно-информационен 
елементи.елементи.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
15. Разглеждане заявление от „Агросигнал” ЕООД за прекратяване на съсоб-15. Разглеждане заявление от „Агросигнал” ЕООД за прекратяване на съсоб-
ственост с община Балчик по отношение на ПИ № 23769.501.578 по кадас-ственост с община Балчик по отношение на ПИ № 23769.501.578 по кадас-
тралната карта на с. Дропла.тралната карта на с. Дропла.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
16. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.954 по кадастралната карта на с. 16. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.954 по кадастралната карта на с. 
Соколово.Соколово.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
17. Актуализация на бюджета на НЧ „Просвета-1901” с. Оброчище.17. Актуализация на бюджета на НЧ „Просвета-1901” с. Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
18. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.18. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССЗВносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССЗ
19. Приемане на актуализиран бюджет на капиталовите разходи в частта 19. Приемане на актуализиран бюджет на капиталовите разходи в частта 
за благоустрояване, реконструкция, рехабилитация на общинската пътна и за благоустрояване, реконструкция, рехабилитация на общинската пътна и 
улична мрежа в частта за основните ремонти на Община Балчик за  2017 г.улична мрежа в частта за основните ремонти на Община Балчик за  2017 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
20. Разни20. Разни

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ 
като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

ИЛИЯН СТАНОЕВ,   ИЛИЯН СТАНОЕВ,   
Председател Председател 
на ОбС-Балчикна ОбС-Балчик

ник в своя двор и гости-
те да разгледат експона-
тите на музея. Мястото 
беше избрано удачно.
Етнографската къща със 
своя красиво подреден 
двор и интересна  екс-
позиция на музея създа-
де красива и празнична 
атмосфера.
Преди да започне кон-

церт разгледах двете 
изложби, подготвени 
от екипа на ЦОП. Една 
с рисунки на деца от 
двете училища на гра-
да – ОУ „Антим I” и 
ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” и 7-годишния 
Георги Петков от гр. 
Каварна. Творбите на 
децата говорят за неща, 
които са най-важните за 
тях – семейство, отно-
шение към другите хора 
и това, което ги прави 
щастливи.
Красивата  излож -

ба , „Златните ръце на 
баба”, подредена  от 
клуба „Хинап”, е като 
напомняне за връзката 
с по-възрастното по-
коление. Три жени от 
клуба  донесоха ръч-
но изработени изделия: 

Националната кампа-
ния на СОНИК Старт 
за толерантност  „Аз 
съм тук и мога да ти 
бъда приятел” Центърът 
за работа с деца към 
Центъра за обществена 
подкрепа (ЦОП) и със 
съдействието на Общи-
на Балчик проведе едно 
интересно мероприятие 
в края на миналата сед-
мица. Неговото мото 
беше „Толерантни заед-
но сътворяваме краси-
вото”. Събитието стана 
един празник не само 
на различието, но и на 
обединението. И за да 
съхраним света около 
нас прекрасен и уника-
лен, трябва  да правим 
крачки заедно. Хората 
са различни по възраст, 
възгледи и мечти. Затова 
е важно формирането на 
толерантност във всеки 
човек от най-ранно дет-
ство - празникът събра 
на едно място деца и 
възрастни.
Ръководството на Ет-

нографска къща  гр. 
Балчик предостави въз-
можност на Екип на 
ЦОП да проведе праз-

Николина Арабаджиева 
(дантели, шапки, ръка-
вички),  Иванка Стоя-
нова (гоблени) и много 
красиви неща, които 
се съхраняват в семей-
ството на Димка Малева 
– творбите на майка ѝ.
Трябва да каже и за 

творческото  ателие 
„Морето -  част от нас”. 
Представените експона-
ти са свързани с морето, 
което е част от околната 
среда на децата и показ-
ват техните емоции и 
настроения.
Празникът започна с 

концерт, подготвен с 
общите усилия на учас-
тници и организатори. 
Водещата на концерта 
Димка Малева имаше 
две малки помощнички 
– Гергана Кирилова и 
Габриела Веселинова, 
ученички от ОУ „Св.Св. 
Кирил и Методий” гр. 
Балчик. Те поздравиха 
участниците и гостите 
с едно много красиво 
стихотворение, което се 
казва „Доброта”. Само 
едно кратко изречение 
от него: „Да научи всеки 
да говори светлия език 

на обичта!”
Децата от ДГ „Здра-

вец” изпълниха няколко 
забавни песни. Те не 
само ги изпяха, но и 
разиграха. Разбира се, 
д-р Валентина Георги-
ева, каято работи с тях, 
беше наблизо, за да ги 
подкрепя и въодуше-
вява.
След това малките 

танцьори  на  Галина 
Гавраилова зарадваха 
всички присъстващи със 
своето изпълнение на 
народни танци.Техните 
ярки костюми бяха като 
още една украса на тър-
жеството.
Освен малките певци 

и танцьори имаше и 
по-големи деца, които 
свириха на акордеон и 
китара – Божидар, Дей-
вид, Никол.  Две моми-
чета – Шарлот и Поли 
пяха. В една от песните 
на Шарлот чух такиви 
думи: „Бъдеща звезда 
съм аз!” и се съгласих с 
това, защото тази краси-
ва и емоционална малка 
изпълнителка наистина 
може да стане звезда.
Неуморните баби от 

В Eтнографската къща на Балчик В Eтнографската къща на Балчик 
на 19.05.2017: “Толерантни заедно на 19.05.2017: “Толерантни заедно 

сътворяваме красивото”сътворяваме красивото”
два състава към клуб 
„Хинап” представи-
ха и своето умение да 
пеят. Жените от групата 
„Бяло цвете” са подгот-
вили песни за морето.  
Песента  „Приятели” от 
групата „Неспокойни 
вълни” стана едно пре-
красно допълнение към 
темата на събирането.

Пенка  Димитрова 
завърши концерта със 
своето ново стихотворе-
ние, в което е включила 
прекрасни думи – „ ... и 
над всичко доброта”.
Представител от еки-

па, превърнал минали-
ят петък в незабравим 
празник, Десислава Ки-
рилова, социален ра-

ботник в ЦОП Балчик, 
благодари на всички 
хора, които се отзова-
ха на тяхната покана и 
присъстваха на събити-
ето и  които са готови 
със своята положител-
на енергия да направят 
деня по-щастлив и ус-
михнат.
Людмила ПЕТРОВА

Балкански 
вернисаж

и прохождащи мла-
ди таланти развиват 
своите  творчески 
умения сред уникал-
ната архитектурно-
паркова обстановка 
на бившата кралска 
резиденция. 
Културният център 

„Двореца“ реализи-
ра и международни 
пленери, чрез които 
красотата на „Дворе-
ца“ ще бъде споделе-
на с множество чуж-
дестранни ценители 
на художественото 
изкуство.

Галя 
ГЕОРГИЕВА

От 28 май 2017 г. 
ДКИ КЦ „Двореца“ е 
домакин на  между-
народен художествен 
пленер „Балкански 
вернисаж“ - първо 
издание.  Проектът 
се реализира съв-
местно с Междуна-
родния художествен 
фонд. 

(http://artfund.ru  / 
http://lesstro.ru/). В 
художественотвор-
ческата програма на 
КЦ „Двореца“ са за-
легнали редица ху-
дожествени пленери. 
Чрез тях не само ут-
върдени творци, но 

Лазарките от НЧ „Васил Левски 1959“ Балчик танцуваха пленяващо в 

Етнографската къща на Балчик и по време на Годишния концерт на читалището 

на 21 май 2017 г.                                                                   Фото: Маруся КОСТОВА 


