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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 21.02.2019 година от 9.ºº часа, 
в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседа-
ние на общински съвет - Балчик, при следния
Д н е в е н  р е д:
1. Отмяна на Решение № 513 по Протокол № 34 от заседание на Общински 
съвет Балчик проведено на 29.01.2019 година, с което се дава съгласие за 
отпускане на финансови помощи.
Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС Балчик
2. Отмяна на Решение № 503 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет 
Балчик, проведено на 29.01.2019 година, с което  се дава съгласие за промени в На-
редбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бал-
чик. 
Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС Балчик
3. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за обект „Отвеждащ колектор след ПСОВ 
Албена”, преминаващ през землището на с. Кранево.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
4. Продажба чрез търг на ПИ № 36453.501.44 по кадастралната карта на с. Карвуна.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
5. Разглеждане на заявление за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ 
№ 39459.25.504 по кадастралната карта на с. Кранево.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
6. Разглеждане на заявление от Иванка Андреева от гр. Балчик за закупуване на 
общинско жилище, апартамент в бл. 9, ж.к. Балик, гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
7. Разглеждане на заявление от председателя на Сдружение „Футболен клуб - Чер-
номорец”  гр. Балчик, за предоставяне на футболен стадион в гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
8. Разни

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
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.  

ИЛИЯН СТАНОЕВ,   
Председател 

на ОбС-Балчик

Поетична вечер в 
Каварна, посветена на 

любовта и виното

На 12.02.2019г. ХГ „Хрис-
то Градечлиев” стана до-
макин на поетична вечер, 
посветена на любовта и 
виното. Каварненски тво-
рци и поети от литера-
турните клубове при НЧ 
„Съгласие-1890” – гр. Ка-
варна и „Йордан Кръчма-
ров” – при НЧ „Паисий 
Хилендарски-1870” - гр. 
Балчик премериха сили по 
перо в литературно четене 
на тема „Любов и вино”. В 
притихналата зала, оглася-
на само от нежните мело-
дии на пиано в изпълнение 
на талантливата Теофания 
Христова , както и сред ро-
мантичното вълшебство от 
свещи, рози и вино, проз-
вучаха прекрасни любовни 
стихове. Пред многоброй-
ната публика, с много плам 
и прозрачна искреност, по-
етите споделиха спомени, 
емоции, чувства, вдъхно-
вения и откровения. Сред 
балчишките автори се от-
крояваха имената на Надя 
Митева, Иванка Стоянова, 
Добри Георгиев, Росица 
Желязкова, Иван Статев, 
Георги Йовчев, Пенка Ди-
митрова, Маруся Костова, 
Димка Малева . От Ка-
варна, Шабла и Българево 
присъстваха и прочетоха 
свои творби Керанка Да-
лакманска, Стефан Же-
чев, Таньо Божков, Йовчо 
Стоянов , Мая Чалъкова, 
Параскева Атанасова, Ал-
бена Алексиева, Анна То-
мова, Димитър Борисов, 
Андрейана Цонева, Павел 
Павлов, Станимир Енчев.
Приятелството ни с Бал-
чишкия литературен клуб 
датира отдавна. Негов ръ-
ководител е собственикът 
на издателство „Марти-
не” в гр. Добрич Николай 

Мирчев. Провеждали сме 
сбирки на различни теми 
и в Каварна, и в Балчик, и 
с годините комуникацията 
ни укрепна все повече.
Председател на клуба на 
пишещите в Каварна е пое-
тесата и журналист Керан-
ка Далакманска. С времето 
към него се присъединиха 
и нови хора, които искат, 
умеят и дават всичко от 
себе си, за да творят и съз-
дават.
Втората част на поетична-
та вечер „Любов и вино” 
премина уютно и заду-
шевно, в запознанства, 
общуване, смях и веселие. 
Тричленно жури в състав : 
Стоян Койнов - началник 
отдел „Духовни и социал-
ни дейности” към община 
Каварна, Георги Йовчев 
– поет и журналист от гр. 
Балчик и Стефан Жечев – 
поет от гр. Шабла - избра 
най-добрия производител 
на домашно вино. В над-
преварата участваха общо 
12 напитки. Първо място в 
категория „Червено вино”, 
както и традиционния ве-
нец от лозови пръчки, бяха 
присъдени на Иван Статев 
от Балчик. 
За най-добър производител 
на бяло вино беше отличен 
Тодор Теохарев от с. Бъл-
гарево. А Димка Малева 
от Балчик спечели в кате-
гория „Най-красиво аран-
жирана бутилка”. Честито 
на наградените! Те, както 
и всички участници в пое-
тичния рецитал, получиха 
подаръци, осигурени от 
Община Каварна. Награ-
дите връчи г-жа Ивелина 
Павлова – секретар на НЧ 
„Съгласие-1890” – гр. Ка-
варна.
Като пряк участник в това 

събитие бих искала да из-
кажа благодарности на: 
Галина Димова – за чу-
десното гостоприемство и 
приятна атмосфера, сред 
които ни посрещна; на 
Ивелина Павлова – за това, 
че още отначало „прегър-
на” идеята за съвместното 
литературно четене и се 
погрижи за красивата ро-
мантична обстановка и за 
цялостната организация 
на събитието; на колегите 
от читалището – озвучите-
ли, осветители и др., които 
съдействаха за осъщест-
вяване на мероприятието; 
на Теофания Христова – за 
прекрасните музикални 
изпълнения на пиано; на 
Стоян Койнов и останали-
те членове на журито – за 
безпристрастната оценка 
при оценяване на домаш-
ните вина; на Керанка 
Далакманска – за инициа-
тивността и екипната ра-

бота; на Николай Мирчев 
– за красивите плакати, 
идеите и творческата съв-
местна дейност; на Общи-
на Каварна – за наградите 
и подаръците; на всички 
медии и журналисти, до-
шли да отразят поетичната 
вечер; на всички творци и 
участници от двата лите-
ратурни клуба, за това, че 
техните невероятни сти-
хове успяват да докоснат 
човешката душа. И не на 
последно място – благо-
дарности към публиката, 
оценила по достойнство 
тези шедьоври на любов-
ната лирика.
Честити празници – Три-
фон Зарезан и Свети Ва-
лентин! Бъдете здрави, 
щастливи, вдъхновени и 
творчески настроени! На-
здраве!

Анна ТОМОВА
НЧ „Съгласие - 1890” 

Каварна

Асоциация „Прозрачност 
без граници“ отличи 

Районен съд - Балчик 
за предоставяната 

информация в услуга на 
гражданите

Асоциация „Прозрач-
ност без граници“ от-
личи с грамота Районен 
съд - Балчик за водещата 
му роля сред районните 
съдилища в страната по 
показател „Информация 
в услуга на гражданите“, 
предоставяна на офици-
алните интернет страници 
на институциите. Отличи-
ето е връчено по време на 
национална кръгла маса, 
организирана от „Про-
зрачност без граници“ в 
края на миналия месец в 
столицата, съобщи пред-
седателят на Районен съд 
- Балчик съдия Ивелина 
Велчева.

 В рамките на форума са 
представени два инова-
тивни инструмента за 
оценка на нивото на про-
зрачност и публичност в 
дейността на съдилищата 
в страната: Еталон за пуб-
личност и прозрачност в 
работата на съдилищата 
и Карта на прозрачността 
на съдилищата в Бълга-
рия.
Балчишкият съд е сред 
водещите в страната по 
показател „Информация 
в услуга на гражданите“ в 
Картата на прозрачността 
на съдилищата, която е из-
готвена след сравнително 
изследване на интернет 

страниците на районните, 
окръжните, администра-
тивните, апелативните и 
върховните съдилища.
Проучването е направе-
но в рамките на проект 
„Изработване и застъп-
ничество за въвеждане 
на Еталон за публичност 
и прозрачност в работата 
на съдилищата - гарант 
за обществено доверие и 
граждански контрол вър-
ху системата на правораз-
даването“, изпълняван от 
Асоциация „Прозрачност 
без граници“ с финансо-
вата подкрепа на Опера-
тивна програма „Добро 
управление“.

30 години СИБ
Общинската организация на Съюза на инвалидите 

в България - град Балчик
свиква 

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
на 7 март 2019 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в Клуба.

От ръководството


