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/Продължение от стр.2/
2.Общински съвет

Балчик поема ангажи-
мент за създаването на
социалната услуга Цен-
тър за настаняване от
семеен тип;

3.Общински съвет
Балчик поема ангажи-
мент, до приключване
на строителните работи
по изпълнението на  на-
стоящия проект, да се
стартира със създаване-
то на услугата;

4.Общински съвет
Балчик декларира, че ус-
лугата Център за наста-
няване от семеен тип
ще бъде подържана ми-
нимум 5 (пет) години
след създаването й;

5.Общински съвет -
Балчик декларира, че
предназначението  на
сградата/помещения-
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та, обект  на интервен-
ция по проекта, няма
да бъде променяно за
период не по-малък от
5 години след приклю-
чване на дейностите
по проекта, както и че
няма да бъде отдаван
за стопанисване на
други физически или
юридически лица;

6.Общински съвет -
Балчик декларира, че
сградата/помещения-
та, обект  на интервен-
ция по проекта, ще бъ-
дат използвани за пре-
доставянето на соци-
ални услуги в общно-
стта за период не по-
малък от 10 (десет) го-
дини след приключва-
не на дейностите по
проекта;

7.Общински съвет -
Балчик декларира, че де-

цата ще бъдат прехвърле-
ни в новосъздадената ус-
луга в срок до три месе-
ца след приключване на
дейностите по проекта;

8.Общински съвет -
Балчик упълномоща-
ва Кмета на Община
Балчик да предприеме
всички необходими
правни и фактически
действия във връзка с
подготовката и реали-
зирането на  проект-
ното предложение.

Гласували поименно
със “За” - 19, “Против” -
0, “Въздържал се” - 0

Т.17. Предложение за
приемане на Годишен
план за развитие на соци-
алните услуги в община
Балчик за 2012 година.

Вносител: Николай Ан-
гелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 838: На ос-

нование чл. 21, ал. 1, т. 12
и ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 19, ал. 2 и чл.
19, ал. 3 от Закона за со-
циалното подпомагане,
общински съвет - Балчик

РЕШИ:
Приема  Годишен

план за развитие на
социалните услуги в
община Ба лчик за
2012 година.

Гласували със “За” -
19, “Против” - 0, “Въз-
държал се” - 0

Т.18. Предложение за
одобряване на ПУП-
Парцеларен план за
“Кабелна линия 20 kV,
отклонение от ВЕЛ 20
kV, извод “Ляхово” за
захранване на табло тип
МТТ в ПИ 58270.24.26
по кадастралната карта
на с. Пряспа, община
Балчик.

Вносител: Николай Ан-
гелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 839: I. На
основание чл. 21, ал.
1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от Зако-
на за устройство на
територията, Общин-
ски съвет - Балчик
одобрява ПУП-Пар-
целарен план за “Ка-
белна линия 20кV, от-
клонение от ВЕЛ 20кV,
извод “Ляхово” за за-
хранване на табло тип
МТТ в ПИ 58270.24.26
по кадастралната кар-
та на с . Пряспа, об-
щина Балчик”.

ІІ. Задължава Кмета
на общината в 7-дне-
вен срок от приемане
на решението, същото
да бъде изпратено за
обнародване в “Дър-
жавен вестник”.

Гласували със “За” -
19, “Против” - 0, “Въз-
държал се” - 0

Т. 19. Предложение за
одобряване на ПУП-
Парцеларен план за
“Външно кабелно елек-
трозахранване от БКТП
1х1000 kVА, 20/0,4 kV
в ПИ 39459.503.179 по
кадастралната карта на
с. Кранево, община Бал-
чик, до електромерно та-
бло тип ТЕПО пред ПИ
39459.3.43 по кадаст-
ралната карта на с. Кра-
нево, община Балчик.

Вносител: Николай Ан-
гелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 840: I. На
основание чл. 21, ал. 1.
т. П от ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 от Закона за уст-
ройство на територия-
та, Общински съвет -
Балчик одобрява ПУП-

Парцеларен план за
“Външно кабелно елек-
трозахранване от БКТП
1x1000 кVА, 20/0,4кV в
ПИ 39459.503.179 по ка-
дастралната карта на с.
Кранево, община Бал-
чик, до електромерно
табло тип ТЕПО пред
ПИ 39459.3.43 по кадас-
тралната карта на с.
Кранево, община Бал-
чик”.

ІІ. Задължава Кмета на
общината в 7-дневен срок
от приемане на решени-
ето, същото да бъде изп-
ратено за обнародване в
“Държавен вестник”.

Гласували със “За” -
19, “Против” - 0, “Въз-
държал се” - 0

Председател на
Общински съвет
Балчик Стефан

Павлов

„В къщата на из-
куството”,  както
сполучливо опреде-
ли един поет Худо-
жествената галерия
Балчик, на 14 юни
2011 г. от 18.00 ч. се
откри изложбата на
участниците в меж-
дународния пленер
„Европейски хори-
зонти”, финансиран
от Община Балчик,
„Лотос тур”ООД и
осъществен с акти-
вната дейност и при-
страстие на балчи-
шкия художник Ва-
лентин Шалтев.

С присъщия му ху-
мор и самоирония
той откри изложба-
та и скромно напо-
мни известното за
художниците, че те
излагат  творбите
си ,  представяйки
себе си и излагайки
се, защитават твор-
ческите си вижда-
ния и възможности
да създават изкуст-
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во. „Обединени от
красотата, светли-
ната и любовта към
рисуването 12-те
творци създадоха
това, което предста-
вихме на  Вашето
внимание” – с това
В..Шалтев прикани
зрителите да се на-
сладят на платната,
част  от  които ще
останат в галерия-
та, а друга част – в
ресторант „Лотос”.

В тази годишния
юбилеен пленер /5
години от началото/
участват 12 художни-
ци от европейски
страни. Ванда Гар-
ланд от Англия е пре-
дставила почти в кла-
сически стил „Ска-
ли” и „Нагоре”; Кор-
нелия Бурлаку е въз-
хитена от архитек-
турните форми и ха-
рактерни детайли на
сградите; Бисер Ла-
заров в „Рибарски
следобед І и ІІ” впе-

чатлява с композици-
онно съвършенство
на творбите си /кое-
то навярно придава и
на своите студенти/;
Симеон Панайотов
показва в присъщия
му модерен стил ха-
рактерната белота на
Балчик в „Руини” и
„Артефакти”; Антон
Гошев от Благоевг-
рад в „Пристан І и ІІ”
вижда града в прив-
лекателния му коло-
рит и многоцветна га-
ма; Кристина Бучко-
вска от Полша пред-
ставя монохромно
красотата на приро-
дата в „Маково се-
ме” и „Морски камъ-
ни”; Петя Илиева из-
пъква с деликатно
творческо мислене, с
използване на колко-
то обичайни, толкова
и оригинални изразни
средства, с придоби-
та вече лекота, а Ни-
колай Илиев с плът-
но положени цветове,

наситени багри, гово-
рещи за експресивни-
те виждания на худо-
жника; Валентин
Шалтев отново изне-
надва с модерна жи-
вопис, иносказателна
и забавна в платната
„Лице І и ІІ”. Изло-
жените картини са
колоритни откровения
за Балчик – градът на
многото музи.

По-късно зрителите
имаха удоволствието
„да се гмурнат в пое-
зията”, както сполуч-
ливо се изрази добри-
чкият поет Сашо Се-
рафимов, който пред-
стави първата поети-
чна книга на Вален-
тина Добринчева от
Добрич, позната ни от
в.”Антимовски хан”,
а по-късно списание
със същото име. В
стихосбирката с пое-
тичното и многозна-
чително заглавие
„Шипка”, младата
поетеса „с лека зака-
чка, с рошава усмив-
ка към острото и кра-
сивото в живота и
природата” /опреде-
ленията са на Сашо
Серафимов/, разкри-
ва по особено привле-
кателен и много раз-
личен начин своята
душевност, своите
преживявания, своите
пристрастия, болка и
тъга и много още.
Много премерено, ла-
конично, афористично
и мъдро звучат крат-
ките поетични творби
на авторката, която
сподели, че с тази кни-
жка и се прави един

V пленер “Европейски хоризонти”, организиран от балчишкия художник
В.Шалтев                                                                                       Фото:М.КОСТОВА

Жана Андреску (Румъния) - “Лодки”

голям подарък. А в
същност е за хората,
изкушени все още от
талантливата поезия.

За великолепната
атмосфера в гале-
рията  допринесе
много и темпера-
ментното изпълне-
ние на флейта от Ро-
сица Бояджиева, ко-
ято с много настро-
ение зарадва слу-
шателите с „Край
огнището” от Петър
Крумов и „Танц на
козичката” от Оне-
гер.  Великолепен
завършек на една
балчишка вечер на
изкуството.  Дано
лятото ни  дари  с
още много такива!

Мария АНДРЕЕВА

С романтичното си
разположение между
тихия залив на морето
и белите скали Балчик
винаги е бил пристан
на хора на изкуството:
художници, композито-
ри, творци на словото,
филмови дейци и др.
Не случайно и тази го-
дина Балчик е домакин
на Деветия междунаро-
ден фестивал за късо-
метражно кино. За уча-
стие в него са кандида-
тствали над 4 000 фил-
ми на автори от петте
континента. След селе-
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кция до конкурсната
програма са допуснати
160 заглавия на автори
от 39 страни. България
се представя от 29 къ-
сометражни филми.
Един от тях е “Балканс-
ка рапсодия”, който
разказва за бита на
българските роми.
Действието се развива
в Балчик. Направен е
сполучлив опит, за да
видим и чуем тяхната
гледна точка по въпро-
сите, които вълнуват
тях и цялото ни общес-
тво. Режисьор, сцена-

рист, оператор и про-
дуцент на документал-
ния късометражен
филм е Татяна Мирче-
ва. Филмът е заснет за
два дни, благодарение
и на добрата организа-
ция и подкрепата на
Марияна Инджева от
община Балчик. Музи-
ката във филма е пре-
доставена от ръководи-
теля на известния у нас
и в Европа ромски ор-
кестър “Начко” от До-
брич.

Татяна Мирчева е ро-
дена в Добрич. Завърши-
ла е бакалавърска степен
по визуални изкуства в
Бирмингам, Англия. Фил-
ма й “Балканска рапсо-
дия” можете да видите в
четвъртък - 23 юни 2011
година от 16 часа в наро-
дно читалище “Пайсий
Хилендарски” в Балчик.

           Цонка Сивкова.




