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Продължава от стр. 4
Динамика в броя на население-

то, по населени места и постоянен
адрес. Община Балчик за периода-
2011 -2015 г.:

Населено място-2011 г.-2012 г.-
2013 г.-2014 г.-2015 г.

гр. Балчик-13617-13725-
13721-13736-13565

с. Безводица-346-349-348-349-347
с. Бобовец-157-156-148-146-161
с. Брястово-9- - -7-5-10
с. Гурково-487-480-497-517-481
с. Дропла-315-319-330-340-307
с. Дъбрава-167-169-174-175-159
с. Змеево-250-268-282-291-244
с. Карвуна-1-1-1-1-1
с. Кранево-689-688-700-704-676
с. Кремена-146-137-137-134-151
с. Ляхово-500-500-499-492-502
с. Оброчище-2401-2430-2462-

2476-2369
с. Преспа-203-209-219-221-207
с. Рогачево-183-189-190-194-178
с. Сенокос-615-610-625-636-607
с. Соколово-1054-1045-1061-

1083-1043
с. Стражица-486-477-484-494-487
с. Тригорци-158-161-156-159-176
с. Храброво-68-68-71-73-66
с. Царичино-123-127-134-150-118
с. Църква-304-312-307-308-296
Има известна териториална ди-

спропорция в степента на населе-
ност на общината, която създава
проблем във възможностите за
пълноценното усвояване на потен-
циалите на територията, за нормал-
ното функциониране на обекти за
първично обслужване на населе-
нието и др. 3.2.2. Ниво на раждае-
мост, естествен прираст, смъртност
По данни от ГРАО в община Бал-
чик броят на издадените актове за
раждания през 2015 г. е 157 д. За
анализирания период (2011-2015
г. ) броят на родените се движи ме-
жду 116 д. (2012 г.), и 174 д. за 2014
г. Най-висок брой родени лица е ре-
гистриран в двете най-големи на-
селени места - град Балчик и село
Оброчище. Смъртността (съотве-
тно коефициентът на смъртност) на
населението бележи тенденция на
нарастване като през 2015 г. са из-
дадени 283 акта за умирания  и ко-
ефициентът на смъртност е
12,78‰. Този коефициент през го-
дините варира от по-ниския
11.35‰ през 2012 година и незна-
чително по-високия за 2013 и 2014
г. - 12.89‰. По естествени причи-
ни в малките населени места кое-
фициентът е доста по-висок (за
2013 г. с. Змеево - 44,78‰, с. Гур-
ково - 37.5‰, с. Храброво - 29.41‰,
с. Дропла -25.08‰, с. Църква -
22.44‰,). Естественият прираст на
населението (като абсолютен
брой) средно за общината през це-
лия период е отрицателен. Коефи-
циентът на естествен прираст за
2015 г. е отрицателен - 5,6‰. Сра-
внителна таблица за събитията по
гражданско състояние. Община
Балчик: Година-Брой актове за ра-
ждания-Брой актове за смърт 2011
г.-136-284 2012 г.-116-256 2013 г.-
128-289 2014 г.-174-287 2015 г.-
157-283 3.2.3. Възрастова структу-
ра на населението Половата струк-
тура на населението на община
Балчик е с пропорции, които са ха-
рактерни за страната. Преоблада-
ва броят на мъжете, които са 11114
д. към 2015 г. и за целия петгоди-
шен период са повече от жените. В
териториален аспект, броят на же-
ните преобладава над този на мъже-
те в селата Гурково, Стражица и Три-
горци. Възрастова структура. Данни-
те от преброяването през 2011 г. со-
чат, че община Балчик е с проблемна
възрастова структура на население-
то. Специфичните възрастови групи
са демографски фактор, отчитан ос-
новно при оразмеряване на потреб-
ностите от инфраструктура на обра-
зованието, на някои дейности от де-
тското здравеопазване, на социални-
те услуги и др. От общия брой на на-
селението към 2011 г. по настоящ ад-
рес - 22467 д., разпределението им
по основни възрастови групи е как-
то следва: 3790 д. са в под трудоспо-
собна възраст, което е 16,87% от об-
щия брой на населението; 14077 д.
са в трудоспособна

По петнадесета точка от днев-
ния ред: Отдаване под наем на Пар-
кинг "Двореца" гр. Балчик и 50 броя
паркоместа по алея "Ехо" /от летен
кинотеатър до паркинг "Двореца"/
и 40 бр. паркоместа по ул. "Албен-
ски път" /от паркинг "Двореца" до
кръстовището/ гр. Балчик, чрез про-
веждане на публично оповестен не-
присъствен конкурс. Вносител: Ни-
колай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 70: 1. На основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14,
ал. 7 от ЗОС; чл. 16, ал.1 и ал.2 от
НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, при-
ета с решение № 238/27.02.2009 г.,
изм. и доп. с решение № 531/
27.02.2014 г. дава съгласието си да
бъдат отдадени под наем съгласно
предназначението си части от имо-

ти - публична общинска собстве-
ност, чрез провеждане на публич-
но оповестен неприсъствен кон-
курс, както следва :Година-Брой ак-
тове за раждания-Брой актове за
смърт 2011 г.-136-284 2012 г.-116-
256 2013 г.-128-289 2014 г.-174-
287 2015 г.-157-283 3.2.3. Възрас-
това структура на населението По-
ловата структура на населението на
община Балчик е с пропорции, ко-
ито са характерни за страната. Пре-
обладава броят на мъжете, които
са 11114 д. към 2015 г. и за целия
петгодишен период са повече от
жените. В териториален аспект, бро-
ят на жените преобладава над този
на мъжете в селата Гурково, Стражи-
ца и Тригорци. Възрастова структу-
ра. Данните от преброяването през
2011 г. сочат, че община Балчик е с
проблемна възрастова структура на
населението. Специфичните възра-
стови групи са демографски фактор,
отчитан основно при оразмеряване
на потребностите от инфраструкту-
ра на образованието, на някои дей-
ности от детското здравеопазване, на
социалните услуги и др. От общия
брой на населението към 2011 г. по
настоящ адрес - 22467 д., разпреде-
лението им по основни възрастови
групи е както следва: 3790 д. са в под
трудоспособна възраст, което е
16,87% от общия брой на населени-
ето; 14077 д. са в трудоспособна

 По шестнадесета точка от
дневния ред: Освобождаване на д-
р Иво Войчев от длъжността упра-
вител на „МБАЛ" ЕООД Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет
на общината

РЕШЕНИЕ 71: На основание
чл. 21, ал. ІІ, във вр.с ал. І, т. 9 от
Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация и чл.
137, ал. І, т. 5, във вр. с чл. 147 от
Търговския закон, Общински съвет-
Балчик: 1. Освобождава д-р Иво
Христов Войчев от длъжността уп-
равител на "МБАЛ-Балчик "ЕООД
гр. Балчик, по негово желание, из-
разено писменно, считано от дата
на сключване на договор с времен-
но изпълняващ длъжността упра-
вител. Присъстващи в залата - 21
общински съветници, гласували по
т. 1 21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗ-
ДЪРЖАЛИ СЕ"

2. Назначава за временно изпъл-
няващ длъжността управител на
"МБАЛ-Балчик" ЕООД гр. Балчик
д-р Парсек Саркис Салбашян, до
провеждане на конкурс за избор на
управител. Присъстващи в залата -
21 общински съветници, гласува-
ли по т. 2 21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

3. Определя месечно възнагра-
ждение на временно изпълняващия
длъжността управител на "МБАЛ -
Балчик " ЕООД в размер на 300%/
триста на сто/ от средната месечна
брутна работна заплата за лечеб-
ното заведение. 4. Упълномощава
кмета на Община Балчик Николай
Ангелов да проведе конкурс за из-
бор на управител на "МБАЛ -Бал-
чик "ЕООД и предложи новоизб-
рания чрез конкурс управител за
утвърждаване от принципала - Об-
щински съвет-Балчик. Присъства-
щи в залата - 21 общински съветни-
ци, гласували цялото проекто-ре-
шение 21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

По седемнадесета точка от
дневния ред: Приемане на Страте-
гия на Община Балчик за социално
включване на етническите малцин-
ства в изпълнение на Областна стра-
тегия за интегриране на български-
те граждани от ромски произход и
други граждани в уязвимо социал-
но положение, живеещи в сходна на
ромите ситуация област Добрич
(2012-2020). Вносител: Николай
Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 72: На основание чл.
21, ал. 1, т. 12 от Закон за местното
самоуправление и местната админи-
страция, и във връзка с Областна
стратегия за интегриране на българ-
ските граждани от ромски произход
и други граждани в уязвимо соци-
ално положение, живеещи в сходна
на ромите ситуация област Добрич
(2012-2020), Общински съвет Бал-
чик Р Е Ш И: 1. Приема Стратегия на
Община Балчик за социално включ-
ване на етническите малцинства за
периода 2016-2020 в изпълнение на
Областна стратегия за интегриране
на българските граждани от ромски
произход и други граждани в уязви-
мо социално положение, живеещи в
сходна на ромите ситуация област
Добрич (2012-2020). Присъстващи
в залата - 21 общински съветници,
гласували 21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

1.1.            Паркинг "Двореца", гр.
Балчик, с площ 1 205.00 м2, пред-
ставляващ обособена част от ПИ №
02508.7.138 по кад. карта на гр.
Балчик, при начална годишна на-
емна  цена 5 639.40 лв., без ДДС, за
срок от 5 г. 1.2.            50 броя парко-

места по алея "Ехо" /от летен кино-
театър до паркинг "Двореца"/ и 40
бр. паркоместа по ул. "Албенски
път" /от паркинг "Двореца" до кръ-
стовището/ гр. Балчик, обособени
части от ПИ № 02508.7.138 по кад.
карта на гр. Балчик, с обща площ
900.00 м2, при начална годишна
наемна цена 4 212.00 лв., без ДДС,
за срок от 5 г.       2. Условия за уча-
стие в публично оповестен непри-
съствен конкурс :     2.1. Кандидати-
те за участие по т. 1.1. следва да: 1.
са регистрирани по Търговския за-
кон; 2. са упражнявали същата дей-
ност, предмет на конкурса; 3. не
променят предназначението на на-
етият имот; 4. инвестират в инфра-
структурата на обекта през целият
наемен период - боядисване на пъ-
тната маркировка на паркинга и по-
добряване на настилката му, подд-
ръжка на осветителните тела, под-
мяна на железните колчета и въже-
та, разположени към главния път с
кашпи и цветя. 5. да вложат инвес-
тиции в имота не по - малко от 5
000 лв. годишно. 6. осигурят рабо-
тни места: минимум 5 бр. 7. пред-
ложат преференциални цени за та-
ксуване на електромобили 8. пос-
тавят преместваем обект /тип каса/
, съгласно разпоредбите и съгла-
сувано с Община Балчик 9. подър-
жат в чист вид имота 2. 2.Кандида-
тите за участие по т. 1.2. следва да:
1. са регистрирани по Търговския
закон; 2. са упражнявали същата
дейност, предмет на конкурса; 3. не
променят предназначението на на-
етият имот; 4. инвестират в инфра-
структурата на обекта през целият
наемен период - боядисване на пъ-
тната маркировка на паркоместата
и подобряване на настилката му; 5.
да вложат инвестиции в имота не
по - малко от 1 000 лв. годишно; 6.
осигурят работни места : минимум
2 бр.; 7. предложат преференциал-
ни цени за таксуване на електромо-
били; 8. подържат в чист вид имо-
та; Кандидатите могат да участват
и за двата имота, описани в т. 1.1 и
т. 1.2.       Участникът, спечелил пу-
блично оповестеният конкурс и
сключил договор за наем за пар-
кинг "Двореца" се задължава да
осъществява и пропускателен ре-
жим по алеята, вадеща до АПК
"Двореца". 3. Упълномощава кмета
на Община Балчик да извърши вси-
чки последващи правни и фактиче-
ски действия по изпълнение на ре-
шението. Присъстващи в залата - 21
общински съветници, гласували 20
„ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ"

По осемнадесета точка от днев-
ния ред:

Приемане на Общински план за
младежта за 2016 година на община
Балчик. Вносител: Николай Ангелов -
кмет на общината

РЕШЕНИЕ 73: На основание чл.
21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, зъв
връзка с чл. 15 и чл. 16 от Закона за мла-
дежта (Обн. - ДВ, бр. 31 от 20.04.2012
г., изм. и доп. ДВ. бр. 68 от 2.08.2013 г.
и бр. 14 от 20.02.2015г.), Общински съ-
вет-Балчик РЕШИ: 1. Приема Общин-
ски план за младежта през 2016 годи-
на в община Балчик. 2. Упълномощава
кмета на Общината да предприеме вси-
чки правни и фактически действия за
изпълнение на настоящото решение.
Присъстващи в залата - 21 общински
съветници, гласували 21 „ЗА", 0 „ПРО-
ТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

По  деветнадесета точка от
дневния ред:

Даване съгласие за участие на
Община Балчик в Сдружение с нес-
топанска цел „МИГ Балчик - Гене-
рал Тошево" Вносител: Николай
Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 74: На основание чл.
21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното
самоуправление и местната админис-
трация, Общински съвет Балчик    РЕ-
ШИ: 1. ДАВА съгласие община Бал-
чик да стане член - учредител на Сдру-
жение с нестопанска цел „МИГ - Бал-
чик - Генерал Тошево", което ще одоб-
ри и пряко ще се ангажира с прилага-
нето на интегрирана стратегия за Во-
дено от общностите местно развитие,
разработена съгласно изискванията на
ПРСР, в случай, че бъде одобрена. 2.
ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бал-
чик - Николай Ангелов, да представ-
лява Община Балчик в Учредително-
то събрание на Сдружение „МИГ -
Балчик - Генерал Тошево", като за цел-
та гласува по свое вътрешно убежде-
ние и при запазване интересите на Об-
щина Балчик, и в тази връзка да подпи-
сва всички необходими договори, про-
токоли и др. 3. УПЪЛНОМОЩАВА
Кмета на Община Балчик - Николай
Ангелов да предложи представител
на Община Балчик за член на Управи-
телния съвет на Сдружение „МИГ -
Балчик - Генерал Тошево". Присъства-
щи в залата - 21 общински съветници,
гласували 21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

Атанас Жечев
Председател на Обс Балчик

Сдружение "Кибела"
гр . Балчик по случ ай
Националния празник -

Ра дослав Станчев
,ученик от V клас  в
ОУ"Св.св.Кирил и

Методий" гр.Балчик ,зае
ІІІ място на областен кръг
на Олимпиадата по
математика в гр.Добрич.
Класирането  е
непоср едствено след
представителите на СОУ
"П.Р.Славейков" Добрич и
ПМГ "Иван
Вазов"Добрич.

Фото: Станислав
НИКОЛОВ

ÎÓ “Ñâ. Ñâ. Êèðèë è
Ìåòîäèé” Áàë÷èê

Трети март, ни дариха 27
българ ски национални
флага.

Същите монтирахме във
всяка една класна стая и
кабинет. Благодарим им!
Във връзка с празника
започваме и приключваме
учебните занятия с
възрожденска песен.

Фото:
Румяна ПЕТРОВА

Â ÎÓ “Àíòèì I”  Áàë÷èê
ïðåäñòîè  ïðàçíèê

Åòíîãðàôñêà êúùà Áàë÷èê

Учениците от 1 б клас, ОУ “Антим I” Балчик, посетиха Етнографския музей и Взаимното училище в
Балчик.                                                                                                                                         Фото: Ана КОЛЕВА

Книгата „Болката отляво“
(изд. на „Персей“) е посве-
тена на 60-годишнината на
обичаната българска поете-
са Маргарита Петкова.

Томчето с разкошна твър-
да подвързия и цветни илю-
страции (снимки от семей-
ния архив на поетесата и кар-
тини на художничката Рали-
ца Денчева) събира ембле-
матичните творби на Мар-
гарита Петкова (както и ня-
колко нови), които бележат

нейния път като жена и тво-
рец. На премиерата ще има-
те възможност да си вземе-
те книгата и да получите ли-
чен автограф от авторката.
Да следваш и най-дръзките
си мечти и любов - за това се
изисква голяма доза смелост.
А на Маргарита Петкова та-
кава не й липсва.

Със стиховете си тя ша-
маросва приличието и пре-
струвките, загърбва морал-
ните превземки и така се ра-

ждат най-ярките шедьоври
на модерната българска
любовна поезия. „Болката
отляво“ е изповедна, откри-
та и откровена книга равно-
сметка. Освен стихове, в нея
има признанията на авторка-
та, споделени в лични разго-
вори със съставителя, за пър-
вите й опити в любовта и по-
езията, за важните моменти
и хора в живота й и поводите,
вдъхновили прекрасните сти-
хове, обичани от толкова мно-
го хора, които често припоз-
нават себе си в тях. А всички
те са вдъхновени от онова чу-
вство, което най-вече ни пра-
ви хора, и сме истински щас-
тливи, само когато го имаме.
Защото всичко отминава, но
болката отляво – не!

             Иван СТАНЧЕВ

Поетесата Маргарита Петкова раздава автографи на бургазлии след среща
през февруари 2016 г.                    Фото: Георги ЙОВЧЕВ
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