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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БАЛЧИК
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 май 2019 
година от 10.00 часа, в голямата зала на НЧ „Паисий Хилендарски” град 
Балчик, ще се проведе тържествено заседание на общински съвет - Бал-
чик, при следния
 Д н е в е н  р е д:

1. Награждаване на учители по повод 24 май 2019 г. - Ден на българска-
та просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
2. Награждаване на ученици по повод 24 май 2019 г. - Ден на българска-
та просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
3. Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2019 
г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
4. Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 
24 май 2019 година - Ден на българската просвета и култура и на сла-
вянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
5. Подпомагане на абитуриенти и паралелките, завършващи средно об-
разование, по повод 24 май 2019 година - Ден на българската просвета 
и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
6. Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Балчик” г-н 
Петко Петров Петков.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
7. Изпълнение на Договор № 08/07/2/0/00701/ от дата 19.09.2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
8. Определяне на представител на Община Балчик в редовното заседа-
ние на Общото събрание на акционерите на „Спа център Балчик” АД и 
определяне начина на гласуване на проекто-решенията. 

Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС Балчик

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИЛЕТНО!
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

НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧEНИЦИ ПО ПОВОД
 24 МАЙ 2019 ГОДИНА - ДЕН НА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛА-
ВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ.
Денят на българската просвета и култура и на сла-
вянската писменост е празник на всички ученици от 
българските училища. Нашите деца се изявяват в раз-
лични области на науката, изкуствата, спорта. Днес, на 
24-ти май, предлагаме за награда учениците, които са 
постигнали най - високи успехи през годината в учеб-
ния процес и извънкласните дейности, в изкуствата и 
спорта и са предложени от педагогическите съвети на
училищата.

Проекто - решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във 
връзка с решения на
педагогическите съвети и докладни записки и пред-
ложения от СУ „Христо Ботев“, ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“, ОУ „Антим I“, ОУ „В. Левски“ с. Соколово, 
СУ „Хр. Смирненски“ с. Оброчище, ЦСОП „Акад. Т. 
Самодумов“ с Кранево и ЦПЛР-ОДК Балчик, Общин-
ски съвет - Балчик

реши :
1. Награждава за високи постижения в учението и 
извънкласните дейности и по повод 24 май 2019 г. 
- Ден на българската просвета и култура и на сла-
вянската писменост, със звание „Ученик на година-
та в Община Балчик за 2019“ и парична награда от 
по 200.00 лева на човек, следните ученици:
1. Диляна Красимирова Трифонова - отличник на 
„Випуск-2019“ в СУ „Христо Ботев“ Балчик
2. Златина Иванова Добрева - ученичка от V клас, 
ОУ „Антим I“ Балчик, за отличен успех и класиране 
I-во място в областна олимпиада по математика, две 
втори места в областни олимпиади по български език 
и литература и по астрономия, участие в Национална 
олимпиада „Знам и мога“ и др.
3. Александър Сергеевич Гулит - ученик от VIII клас 
в СУ „Хр. Смирненски“ с. Оброчище - за участие в 
Националната олимпиада по руски език в гр.Плевен
4. Велико Николаев Великов - ученик от VII клас, 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ Балчик, за отличен ус-
пех и призово класиране в училищни, общински и на-
ционални олимпиади и състезания.
5. Стефани Пламенова Върбанова - ученичка от IV 
клас в ОУ „Васил Левски“ с. Соколово
7. Моника Ивелинова Кирилова - от Мажоретен 
състав към Център за подкрепа за личностно развитие-
Общински детски комплекс Балчик
                                                   
                                                      НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ,

Кмет на Община Балчик

НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧИТЕЛИ ПО ПОВОД
 24 МАЙ 2019 ГОДИНА - ДЕН НА 

БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛА-
ВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ.
По утвърдена дългогодишна традиция Общински съ-
вет - Балчик награждава
изявените през годината учители, определени от Педа-
гогическите съвети на училищата за
труда и приноса им в образователното дело на община-
та. Днес, на 24 май, изразяваме
нашата голяма благодарност към всички учители - ве-
рни радетели за просвета и пазители
на българското слово и духовност.

Проекто - решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във 
връзка с решения на педагогическите съвети на обра-
зователните институции и докладни записки и предло-
жения от СУ „Христо Ботев“, ОУ „Антим Г‘,ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий“, ОУ Г.С. Раковски“ с. Сенокос, 
ОУ „В. Левски“ с. Соколово, СУ „Хр. Смирненски“ с.
Оброчище, ЦПЛР-ОДК Балчик, ДГ № 1 „Здравец“, 
ДГ № 2 „Знаме на мира“, ДГ № 3 „Чайка“, ДГ „Първи 
юни“ Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери, 
Общински съвет- Балчик 

реши :
1. По повод 24 май - Ден на българската просвета 
и култура и на славянската писменост, награжда-
ва със званието „Учител на 2019 година в Община 
Балчик“ и парична награда от по 200.00 лева на чо-
век следните учители:
СУ „Христо Ботев“ Балчик 
1. Златка Колева Колева - старши учител по матема-
тика и информационни технологии, прогимназиален 
етап
2. Марияна Янкова Михайлова - старши учител по фи-
зическо възпитание и спорт в начален, прогимназиа-
лен и гимназиален етап
3. Таня Митева Павлова - старши учител професио-
нално обучение в гимназиален етап
ОУ „Антим I“ Балчик
1. Дарина Николова Симеонова - старши учител I - IV 
клас
2. Марияна Атанасова Стоянова - старши учител по 
математика, прогимназиален етап
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“
1. Ива Светлозарова Митова - старши учител по ан-
глийски език, прогимназиален етап
2. Петя Костадинова Тодорова - учител, начален етап
ОУ „„ Г. С. Раковски“ с. Сенокос
1. Кармен Николова Йорданова - старши учител, на-
чален етап
2. Катя Стоянова Иванова - старши учител по матема-
тика, прогимназиален етап
ОУ „Васил Левски „ с. Соколово
1. Васил Атанасов Василев - старши учител ГЦДО, 
начален етап
2. Катя Калчева Куртева - старши учител, прогимна-
зиален етап
СУ „Христо Смирненски“ с. Оброчище
1. Ана Георгиева Колева - начален учител
2. Велина Стефанова Петрова - зам. директор
3. Мария Димитрова Йовева - зам. директор
Център за подкрепа за личностно развитие - Об-
щински детски комплекс Балчик
1. Цветелина Антонова Илиева - учител танцово из-
куство, ръководител на Фолклорен клуб в ЦПЛР-ОДК 
Балчик
Детски градини
1. Живка Иванова Анещева - главен учител ДГ № 3 
„Чайка“ Балчик
2. Радослава Христова Адамска - старши учител ДГ 
№ 1 „Здравец“
3. Янка Йорданова Димитрова - учител ДГ № 2 „Знаме 
на мира“ Балчик
4. Росица Тошкова Великова - учител ДГ № 2 „Знаме 
на мира“ Балчик
5. Диана Пламенова Николова - старши учител в ДГ 
„Първи юни“ с. Оброчище
Клуб на учителите - пенсионери
1. Ганка Андреева - начална учителка, 89 години
2. Мария Бонева - учител по биология
3. Веска Иванова Пенева - детска учителка 

                                                    НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ,
Кмет на Община Балчик

НАГРАЖДАВАНЕ НА АБИТУРИЕНТИ С 
ОТЛИЧЕН УСПЕХ ПО ПОВОД 24 МАЙ
2019 ГОДИНА- ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОСВЕТА И КУЛТУРА 
И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ.

От 2008 година има традиция в Община Балчик да 
се награждават отличниците на
випуска от средните училища на територията на об-
щината като признание за високите
успехи в учението и стимул за бъдещото развитие.
Проекто - решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, 
във връзка с предложения и

списъци от директора на СУ „Хр. Ботев“ Балчик, 
Общински съвет - Балчик

реши :
1. Награждава абитуриентите - отличници за 2019 г. 
с парична награда от по
150.00 лв. на човек, с обща сума от 750.00 лева за 5 
души, както следва:
1. Никола Колев Янков
2. Никола Николаев Колев
3. Снежина Веселинова Златева
4. Радослав Пламенов Рачев
5. Веселин Лъчезаров Хаджиларски
Всичко:
СУ «Хр. Ботев» Балчик
СУ «Хр. Ботев» Балчик
СУ «Хр. Ботев» Балчик
СУ «Хр. Ботев» Балчик
СУ «Хр. Ботев» Балчик
150.00 лв.
150.00 лв.
150.00 лв.
150.00 лв.
150.00 лв.
750.00 лв.
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да из-
върши всички правни и
фактически действия по изпълнение на решението.
                                                
                                                      НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ,

Кмет на Община Балчик

ПОДПОМАГАНЕ НА УЧИЛИЩАТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРЖЕСТВА ПО
ПОВОД 24 МАЙ 2019 ГОДИНА- ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И 

НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ.
Общината в нашия град има близо сто и двадесет годишна традиция да осигурява
почерпка на всички ученици по случай Празника на град Балчик - 24 май. По ре-
шение на
училищните ръководства средствата се използват за концерти, тържества по класове 
или
чествания на празника в училище.
Проекто - решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с тържественото
честване на 24 май 2019 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската
писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик
реши :
1. Определя сумата 2730.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за
почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2019 г., както следва:
№ Училище Бр. ученици Сума
1.СУ „Хр. Ботев“ 395 8 0 0 лв.
2. О У „АНТИМ I“ 3 50 702 лв.
3. ОУ „Кирил и Методий“ 147 2 9 4 лв.
4. СУ с. Оброчище 2 3 0 4 6 4 лв.
5. ОУ с. Сенокос 95 190 лв.
6. ОУ с. Соколово 64 128 лв.
7. ЦСОП „Акад. Т. Самодумов“ 69 ученици 158 лв.
Всичко: 1350 ученици 2700 лева
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и
фактически действия по изпълнение на решението.

                                                                                                    НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ,
Кмет на Община Балчик

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ.
През тази година нашият съгражданин и културен деец Петко Петков навърши 90 години. През цялата си трудова кариера и дълги години след 
излизането си в пенсия г-н Петков е отдаден на читалищната дейност и културния живот в град Балчик.
Неуморен и всеотдаен, с желание и преданост той работи за духовността. Привлича и помага за задържането на млади хора в различните кул-
турни форми и дейности.
Това е повод да предложа удостояването на г-н Петко Петров Петков със званието „Почетен гражданин на Балчик“.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на Вашето внимание следното:
На основание член 21, ал.1, т.22 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет -Балчик удостоява със званието „Почетен гражданин на гр. Балчик“ Петко 
Петров Петков.
Упълномощава кмета на общината да връчи почетна огърлица и грамота на удостоения жител на Балчик на празника на града - 24 май.

                                                                                                                                                                                                           НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ,
Кмет на Община Балчик


