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ÏÎÊÀÍÀ ÇÀ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
íà ÎáÑ-Áàë÷èê íà 25 þëè 2013 ã.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 юли 2013
година  (четвъртък)  от  09.00  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  касовото  изпълнение  на  бюджета  на  община

Балчик за второто тримесечие на 2013 година, за информация
съгласно чл. 25, ал.1 от ЗОБ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
2. Предложение  за  актуализация на  бюджета  за  2013  година  -  общинска

отговорност на  Читалище „Просвета-1901" с. Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
3.  Предложение  за  продажба  чрез  публичен  търг  на  общински  имот,

представляващ  поземлен  имот  с  идентификатор  №  53120.44.37  по
кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
4.  Предложение  за  продажба  чрез  публичен  търг  на  общински  имот,

представляващ  поземлен  имот  с  идентификатор  №  53120.45.42  по
кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
5. Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен

план за „Захранващ водопровод за ПИ 39459.3.45 по кадастралната карта на с.
Кранево, община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
6. Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен

план за  „Електрозахранване за  ПИ 39459.3.45 по кадастралната карта на  с.
Кранево, община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
7. Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен

план  за  „Електрозахранване  и  водоснабдяване  на жилищна  сграда  в  ПИ
02508.10.602 по кадастралната карта на град Балчик и одобряване на задание
към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
8. Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под

минималния  брой  ученици  и  слети паралелки в  общинските  училища  за
учебната  2013/2014  година,  съгласно чл.  11  от  Наредба  № 7  на  МОН  от
29.12.2000 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
9. Предложение  за  отпускане на финансови помощи на  граждани.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД
10. Предложение за разглеждане заявление от Йовка Атанасова Атанасова

от гр.  Добрич.
Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД
11.  Предложение  за  продажба  чрез  публичен  търг  на  общински  имот,

представляващ  поземлен  имот  с  идентификатор  №  53120.48.4  по
кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
12. Разни                                   Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

Ïóáëè÷íà ïîêàíà çà îôåðòè
Предмет на поканата:  „Изработка на материали, свързани с

осигуряване на публичност по проект „РибАрт фест Балчик”,
финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство” 2007-2013 г.

Краен срок за получаване на оферти: 16.00  часа на 29.07.2013.
Офертите се подават  лично или по пощата с обратна разписка,

респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви
септември” №6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт
Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

За  въпроси  и  допълнителна  информация:  Димитрин  Димитров  -  д-р
Дирекция “ТЕМСЕ”, Община Балчик, тел: 0579/71053.

Êàôÿâî ìå÷å
â äîáðè÷êèÿ çîîïàðê

Мечето Бернаще при-
стигне в добричкия зо-
опарк на 24 юли. Той е
дар  от  Швейцарските
партнйори на  зоокъта.
За  него е изграден спе-
циален мечкарник, а до
2 август  ще има и гост-
гледач, който да помага

на колегите си. Берна е
родена на 16 декември
2009 година.

Адаптацията й ще от-
неме седмица. Фотосе-
сии след деня на транс-
портирането  няма  да
бъдат възможни.

Мечката и останалите

животни могат да бъдат
осиновявани, за да бъде
подпомогнато  изхран-
ването  им.  Замразени
плодове,  диня,  пъпеш
ще фигурират в най-го-
рещите дни   в менюто
на кафявата мечка Бер-
на. И останалите обита-
тели са с разтоварващи
порции трева, по-рядко
зеленчуци, заради висо-
ката им цена.

Все  още  се  приемат
предложения за име на
бизона,  който  се  роди
неотдавна  в  зоопарка.
Първите версии са До-
бри и Добромир. Деца
и възрастни могат да да-
дат други близки имена.

/Добруджа Днес/

На 22 юли, около 13:46
часа в РУП Балчик се тъ-
жи 79-годишна жителка
на град Балчик. По дан-
ни на тъжителката, око-
ло 13:00 часа на същия

ден, е получила обажда-
не по домашния си те-
лефон от непознат мъж,
представящ  се  за  док-
тор. Чрез  въвеждане в
заблуждение,  мнимия

доктор е  поискал сума
пари за спешна опера-
ция на сина на потърпе-
вшата. Малко по-късно
възрастната  жена  пре-
дава сумата от 4 450 ле-

ва  на  непознат  мъж
пред дома си. По случая
е  образувано  досъдеб-
но  производство  по
описа на РУП Балчик.

/ОДП-Полиция/

Òåëåôîíåí òåðîðèçúì â Áàë÷èê

Ôåñòèâàëà "Ìîðñêà ñèìôîíèÿ"
çà òðåòà ïîðåäíà ãîäèíà â Àëáåíà

Вариете  Албена  за
трета  поредна  година
посреща на сцената си
фестивала  "Морска
Симфония", съобщават
от  пресцентъра  на  ку-
рортния комплекс. Тази
година  повече  от  450
участници от Русия, Ук-
райна, Беларус, Латвия
и България ще предста-
вят  уменията  си  пред
безпристрастното  жу-
ри,  съставено  от  теат-
рални режисьори, хоре-
ографи и инструмента-
листи от Русия, Украй-
на, Полша и България.

"Морска симфония" е

част от международно-
то фестивално движение
"Детско сияние", чийто
президент е Владислав
Гинцюнгер. Участници-
те са непрофесионални
колективи и соло- изпъл-
нители. Възрастта им е
между 3 и 33 години. Ка-
тегориите, в които са раз-
пределени са: танци (де-
тски сюжетни танци, на-
родни  танци,  естрадни
танци, street dance), во-
кално изпълнение (жан-
рове  - народна музика,
естрада, джаз и академи-
чно пеене), цирково из-
куство (солисти - акро-

бати и група - клоунада),
както  и  инструментал
(саксофон, пиано, акор-
деон  и  руски  народни
инструменти).

"Благодарим на отзи-
вчите  организатори  от
Вариете Албена. Сцена-
та  и  оборудването  са
професионални, а това е
важно  за протичане на
конкурса, но освен това
покачва и  значимостта
на самия фестивал. Ни-
вото на подготовка на ко-
лективите е високо, кос-
тюмите им са изработе-
ни с умения и вдъхнове-
ние както при професи-

оналните ансамбли, сил-
но са амбицирани и ра-
ботата на журито става
доста трудна. Към фес-
тивала има интерес и от
туристите на ваканцион-
но селище Албена, тъй
като събитието е колори-
тно и пълно с положи-
телни емоции. Безспор-
но всички очакват с най-
голям интерес гала-кон-
церта на 25 юли. Заповя-
дайте  и вие!",  сподели
пред  пресцентъра  на
"Албена"  организато-
рът от българска страна
- Марина Башева.

/News.Varna24.bg/

ÕV Ìåæäóíàðîäåí ôåñòèâàë
ïî òåíèñ íà ìàñà “Àëáåíà 2013”

В  морския курорт  се
провежда най-голямата
проява на спорта тениса
на маса в страната -15-ят
Международен  фести-
вал”Албена 2013?.

От 24 до 28 юли в спор-
тната зала на Албена се
събират над 800 спорти-
сти и гости от цяла Евро-
па. Единственият по ро-
да си  форум  в  Европа,
който  дава  среща  на  3
възрасти-деца и юноши,
професионални състеза-
тели и ветерани , предла-
га възможност на всич-

ки желаещи от най-мал-
ка състезателна възраст
до преклонна възраст да
присъстват на едно неза-
бравимо събитие.

Фестивалът ще запо-
чна в сряда, 24 юли от
9.30, със срещи в групи
при ветераните. На сле-
дващия ден след обяд от
14.00 започнаха срещи-
те в групи от майсторс-
кия  турнир,а  в  петък
след обяд започват сре-
щите при децата и юно-
шите. В събота са сре-
щите по двойки и ели-
минациите при майсто-
рите, а в неделя от 9.30
са всички финали.

Всичко това ще се слу-
чи през следващата сед-
мица, но в спортната за-
ла  Албена  от  няколко
дни  бушува  спортната
страст на участниците в
международния трени-

ровъчен  лагер  в  който
си дават среща над 100
тенисисти  на  маса  от
Русия и България.

Лагерът се води от за-
служилия  треньор  на
Русия  Лидия  Родички-
на,  а  специален  гост  е
също  заслужилия  тре-
ньор на Русия Валенти-
на Щесюк, която е съз-
дала 38 майстори от све-
товна класа.

От българска  страна
участват известните наши

треньори и  състезатели
Цветомир Цонев, Станис-
лав Иванов, РадославКам-
беров и Стефан Лафчиев.

Тренировъчният лагер
завършва в навечеието на
фестивала, а след фина-
лите  е  предвиден  друг
тренировъчен лагер, кой-
то ще се проведе в кул-
турно  информационня
център на Албена, но ве-
че в по-малък мащаб.

Румен ГЕНОВ,
narodensport.eu

Борис Червенков и Красимир Михайлов -
участници в турнира от Балчик




