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Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Родителите на д-р Ерсин Исмаил – Нуршен и 
Ердуан Исмаил, са горди да споделят радостта 

си с родния Балчик, че синът им е оправдал 
грижите и надеждите им за него 

Ерсин Исмаил  е отлич-
ник от I до XII клас, пър-
во в училище „Св. Св. Ки-
рил и Методий”, а после 
в Балчишката гимназия. 
Отличник е на Випуск’ 
2014 година. Обявен е 
за „Ученик на годината” 
през 2009 и 2014 година. 
Участва в общински и 
областни олимпиади по 
биология, география, фи-
лософия, български език, 
химия, физика и астроно-
мия. Има призови места 
от местни и национални 
конкурси по Информа-
ционни технологии, като 
състезател на ОДК Бал-
чик. 
Пет години участва в кон-
ференцията „Училището - 

желана територия на уче-
ника“ като с това спомага 
за утвърждаването на една 
първа дискусионна форма 
за учениците, които тър-
сят и намират своето пра-
вилно място като ученици 
в обществото.
Ерсин Исмаил е вписан в 
книгата „Успелите деца 
на България“ на фонда-
ция „Димитър Бербатов“ 
- 2010 и 2011 г.
Участва в задграничен 
проект на Регионален ин-
спекторат по образование-
то в Добрич, с посещение 
на българските училища 
в Братислава и Париж, в 
проекта „Euroscola“ с по-
сещение на Европейския 
парламент в Страсбург 

през  2012 г. 
Член е на Общинския 
ученически парламент - 
4 години, от които 2 като 
редови член, една като 
секретар и една като пред-
седател.
Като студент по медицина 
в Медицински универси-
тет „Проф. Параскев Сто-
янов“, гр. Варна Ерсин 
Исмаил има едно първо 
място от участие в меди-
цински олимпийски игри 
през  2015 г. 
Автор е на 2 поетич-
ни книги - „Кръговрат“ 
(2010) и „В царството 
на сенките“ (2015), ре-
дица публикации във в. 
„Балчишки телеграф“, 
включително и 1 научна 

в сп. „Scripta Scientifica 
Pharmaceutica”.
Ерсин Исмаил е най-
младият номиниран от 
в.”Балчишки телеграф” и 
Общински съвет и избран 
през 2015 г.за „Обществе-
ник на годината” в Бал-
чик.
Връх на неговите пости-
жения е завършването 
с отличен успех на Ме-
дицинския университет 
във Варна и началото на 
неговия трудов стаж през 
ковидната 2020 г.в Спеш-
на помощ Добрич и отде-
лението по онкология в 
МБАЛ „Св.Марина” Ва-
рна.
 Пожелавам му устойчи-
во здраве и нерви, когато 
лекува хората и професио-
нално израстване в меди-
цинската наука като леку-
ващ лекар, и като учен.
Наградата „Златен Хипо-
крат”, която само той и 
още един студент от него-
вия випуск 2020 г. полу-
чава, потвърждава нашата 
убеденост, че д-р Ерсин 
Исмаил, е оня качествен 
младеж, който дълго вре-
ме беше част от екипа на 
нашия вестник „Балчиш-
ки телеграф” и който ви-
наги има запазено място 
при нас.  

Маруся КОСТОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК

П  О  К  А  Н  А
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 22декември  2020 година от 09.ºº 
часа, в КИЦ „Мелницата” в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на 
общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:
1.Приемане Етичен кодекс на основание чл. 21, ал. 3  от ЗМСМА

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик
2.Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обез-
вреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата 
на териториите за обществено ползване за  2021  година, съгласно приложена  
План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ
3. Предложение за бракуване  на движимо имущество-частна общинска соб-
ственост - автомобили по баланса на ОбП “БКС“
4.Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска соб-
ственост - автомобили по баланса на Община Балчик.
5. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имо-
ти-  общинска собственост през 2020 г.
6. Продажба чрез търг на ПИ № 53120.106.283 по кадастралната карта на с. 
Оброчище;
7.Продажба чрез търг на ПИ № 53120.14.296 по кадастралната карта на с. Об-
рочище;
8.Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-
публична общинска собственост – медицински кабинет № 104 с площ 22 кв.м., 
кабинет № 105 с площ 13.96 кв.м,. кабинет № 202 с площ 19 кв.м., кабинет № 
220 с площ 22 кв.м., кабинет № 222 с площ 24 кв.м,, находящи се в “Меди-
цински Център І” ЕООД, ул. “Д-р Златко Петков”№ 1, актувани с АОС 217 от 
22.02.1999 година.
9. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-
публична общинска собственост – стоматологичен кабинет № 111 с площ 15 
кв.м.  и стоматологичен кабинет № 113 с площ 23 кв.м, находящи се в “Меди-
цински Център І” ЕООД, ул.“ д-р Златко Петков”№ 1, актувани с АОС 217 от 
22.02.1999 година.  
10. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публич-
на-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 15 броя ре-
кламно-информационни елементи с обща площ 30 кв. м.;
11. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот публична-
общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.49 по кадастрална кар-
та на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно-информационен елемент 
с площ 4,32 кв.м.;
12. Одобряване  на задание и даване на разрешение за изработване на проект 
за ПУП - ПЗ за ПИ 53120.106.284 по КККР на с. Оброчище
13. Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за линеен обект 
на техническата инфраструктура „Изграждане на кабелна захранваща линия 
НН 1 kV за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на 
Път I - 9 ‚‘Балчик - Каварна“ км 61+200, част от електронна система за събира-
не на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато 
разстояние за превозни средства  с обща технически допустима максимална 
маса над 3,5т. (Тол) и на база време за  леки автомобили с обща технически 
допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)“

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
14.Предложение за  промяна на списъка на длъжностните лица, които 
имат право на транспортни разноски, поради настъпила промяна в обстоя-
телствата, съгласно приложение № 11-Б, прието с решение №45/30.01.2020г., 
от Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
15.Отпускане финансови помощи на граждани от Община Балчик.

Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗССД
16.Разни

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик


