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Две щастливи събития за Веселин Павлов
Веселин Павлов oще на 
седемгодишна възраст 
открива музиката  себе 
с като започва уроци 
по пиано в НЧ „Паисий 
Хилендаркси -1870” 
гр.Балчик, под вещото 
ръководство на Мария-
на Тихолова. След,осми 
клас страстта му към, 
музиката го отвежда в 
СОУ „Климент Охрид-
ски“ гр. Добрич, където 
започва да изучава кла-
ринет в класа на Лео-
нардо Хубесарян. Като 
част от училищният хор 
и духов оркестър уча-
ства в много фестивали 
и концерти в страната 

и чужбина (Германия, 
Франция, Италия).  
По време на гимна-
зиалните години взима 
участие като бас в сме-
сен хор „Черноморски 
звуци“ гр.Балчик, с ди-
ригент д-р Валентина 
Георгиева, където пе-
челят редица награди. 
Продължава да прави 
и солови изяви, където 
изпълнява множество 
класически и джазкон-
цертни изпълнения. 
Завършва бакалавър в  
Нов Български Универ-
ситет със специалност 
- Управление и проду-
центство в музикалните 

изкуства. Продължава и 
обучението си по клари-
нет в класа на професор 
Петко Радев. Дейно взи-
ма участие в академич-
ния хор „Фолк – Джаз 
формация“, с диригент 
доцент Георги Петков, с 
който взимат участия в 
различни телевизионни 
програми в националния 
ефир. 
През 2012 година създа-
ва група“Дивайн“, къде-
то започва да свири и 
на саксофон, след което 
става негов основен ин-
струмент. Съставът има 
изяви в Средния и Да-
лечния Изток (Турция, 

Дубай, АбуДаби, Китай, 
Сингапур, Бахрейн и 
др.). През 2017 година 
открива клубната музи-
ка и се завръща на родна 
земя. Богатият му опит 
като класически и джаз 
музикант безспорно от-
крояват импровизацион-
ната му техника, под 
звуците на съвременната 
музика. Продължава да 
участва в различни про-
екти, както на голямата 
сцена, така и на клубно 
ниво  с едни от водещите 
диджей и изпълнители в 
България. Свири на една 
сцена с Орлин Горанов, 
Ангел Заберски – син, 

Деян Неделчев, Нелина 
Георгиева, Гери – Никол 
и много други. 
От 7 октомври 2021 г. Ве-
селин Павлов започва да 
изпълнява длъжността 
секретар на НЧ „Паисий 
Хилендарски – 1870” 
Балчик, след спечелен 
конкурс по документи, в 
който са участвали общо 
6 кандидати.
Началото на октомври 
бележи за Веско щастли-
вото му превръщане в 
женен мъж. Честито на 
съпругата му Силвия, на 
г-жа Таня и г-н Павлин 
Павлови, наши приятели 
и сътрудници.              
                                          БТ

З  А П О В Е Д
№ 1149/23.09.2021 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 и ал.4  от Изборния кодекс, във връзка 
с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14.11.2021 год.., насрочени с Указ № 245/14.09.2021 г. на Президента на РБ и 
Решение на НС

Н А Р Е Ж Д А М  :
І.  ОБРАЗУВАМ 38 (тридесет и осем)  ИЗБИРАТЕЛНИ  СЕКЦИИ на територията на община Балчик 
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 

на 14.11.2021 год.

ІІ. УТВЪРЖДАВАМ  тяхната номерация, както следва:
080300001      -гр.Балчик, пл. “Кап. Георги Радков” № 1/ТИЦ Мелницата/
080300002      -гр.Балчик, пл. “Кап. Георги Радков” № 1/ТИЦ Мелницата/
080300003      -гр.Балчик, ул. “Черно море” № 40 /СУ „Христо Ботев”/
080300004      -гр.Балчик, ул. “Черно море” № 40 /СУ „Христо Ботев”/
080300005      -гр.Балчик, ул. “Черно море” № 40 /СУ „Христо Ботев”/
080300006      -гр.Балчик, ул. “Христо Ботев” № 6 /ОУ „Св.св.Кирил и Методий”/
080300007      -гр.Балчик, ул.”Дунав” № 16 /ОУ „Антим I”/
080300008      -гр.Балчик, ул.”Дунав” № 16 /ОУ „Антим I”/
080300009      -гр.Балчик, ул. “Асен Петков” № 16 /ДГ „Братя Мормареви”/
080300010      -гр.Балчик, ул. “Асен Петков” № 16/ДГ „Братя Мормареви”/
080300011      -гр.Балчик, ул.”Дунав” № 16 /ОУ „Антим I”/
080300012      -гр.Балчик, ул. “Христо Ботев” № 6 /ОУ „Св.св.Кирил и Методий”/
080300013      -гр.Балчик, ул.”Дунав” № 16 /ОУ „Антим I”/
080300014      -гр.Балчик, ул.”Дунав” № 16 /ОУ „Антим I”/
080300015      -гр.Балчик, ул. Д-р Зл. Петков” № 34 /МБАЛ Балчик/
                            /При наличие на не по-малко от по 10 (десет) избиратели и при
                            спазване изискванията на чл. 9, ал. 6, 8, 9 от Изборния кодекс/
080300016      -с.Безводица, ул. “Девета” № 7 /клуб/
080300017      -с.Бобовец, ул. “Първа” № 6 /клуб/
080300018      -с.Гурково, ул. “Възход” № 1 + с. Брястово /бившо училище/
080300019      -с.Дропла, ул. “Стара планина” № 1 /клуб РПК/
080300020      -с.Дъбрава, ул. “Първа” № 22 /клуб кметство/
080300021      -с.Змеево, ул. “Искър” № 38 /клуб кметство/
080300022      -с.Кранево, ул. “Черно море” № 7Б /физкултурен салон/
080300023      -с.Кремена, ул. “Първа” № 13 /клуб/
080300024      -с.Ляхово, ул. “Първа” № 14 /клуб/
080300025      -с.Царичино, ул. “Девета” № 31 /клуб/
080300026      -с.Оброчище, ул. “Мусала” № 1+КК “Албена”/СУ „Хр.Смирненски”/
080300027      -с.Оброчище, ул. “Мусала” № 1 /СУ „Хр.Смирненски”/
080300028      -с.Рогачево, ул. “Лозар” № 22 /клуб/
080300029      -с.Преспа, ул. “Седма” № 12 /читалище/
080300030      -с.Сенокос, ул. “Девети септември” № 53 /клуб/
080300031      -Държавна психиатрична болница - Карвуна /Карвуна/
                           /При наличие на не по-малко от по 10 (десет) избиратели и при
                           спазване изискванията на чл. 9, ал. 6, 8, 9 от Изборния кодекс/
080300032      -с.Соколово, ул. “Кирил и Методий” № 57 /НЧ Просвета/
080300033      -с.Стражица, ул. “Четвърта” № 5 /клуб/
080300034      -с.Тригорци, ул. “Втора” № 14 /клуб/
080300035      -с.Храброво, ул. “Първа” № 13 /клуб/
080300036      -с.Църква, ул. “Втора” № 5А /клуб/
080300037      -СБР „Тузла” /м-т Тузлата/
                          /При наличие на не по-малко от по 10 (десет) избиратели и при
                          спазване изискванията на чл. 9, ал. 6, 8, 9 от Изборния кодекс/
080300038      -СБР „Медика-Албена /КК Албена/
                          /При наличие на не по-малко от по 10 (десет) избиратели и при
                         спазване изискванията на чл. 9, ал. 6, 8, 9 от Изборния кодекс/

3. УТВЪРЖДАВАМ  адресите и обхвата на избирателните секции:
3.1. адресите на избирателните секции са по Приложение № 1, неразделна част от заповедта
3.2. обхватът на избирателните секции са по Приложение № 2, неразделна част от заповедта

4. Заповедта да се обяви на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване и интернет 
страницата на Община Балчик, а копия от нея да се изпрати на РИК - Добрич e mail: rik08@cik.bg  ТЗ 
“ГРАО” - Добрич e mail: do@grao.government.bg и ръководствата на политически партии и коалиции.
5. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Къймет Тургут - секретар на Община Балчик.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс в три дневен срок от 
обявяването й пред областния управител.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
         Във връзка с предстоящите избори за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народно събрание на 
14.11.2021 год. Ви уведомяваме,  че има промяна в адреса на шест 

избирателни секции в гр.Балчик:
1) № 080300002 е преместена от клуб Дионисополис в ТИЦ Мелницата на адрес гр.Бал-
чик, пл.”Кап. Георги Радков” № 1. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината 
на ТИЦ Мелницата/служебен вход с подход от ул.”Приморска”/
2) № 080300003 е преместена от клуб Изток в СУ „Христо Ботев” с адрес  гр.Бал-
чик, ул.”Черно море” № 40. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на СУ 
„Христо Ботев”.
3) № 080300007 е преместена от клуб Средна гора в ОУ „Антим I” с адрес  гр.Балчик, 
ул.”Дунав” № 16. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на ОУ „Антим I”.
4) № 080300008 е преместена от клуб Арда в ОУ „Антим I” с адрес  гр.Балчик, ул.”Ду-
нав” № 16. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на ОУ „Антим I”.
5) № 080300012 е преместена от клуб на военноинвалидите на ул.”Варненска”  в ОУ 
„Св.св.Кирил и Методий” с адрес  гр.Балчик, ул.”Христо Ботев” № 6. Избирателният 
списък ще бъде обявен на витрината на ОУ „Св.св.Кирил и Методий”.
6) № 080300014 е преместена от НЧ „Васил Левски” в ОУ „Антим I” с адрес  гр.Балчик, 
ул.”Дунав” № 16. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на ОУ „Антим I”.
Официална интернет страница на Централната избирателна комисия
Сайта на Главна Дирекция “Гражданска Регистрация и Административно Обслужване” 
към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в изби-
рателните списъци е активен.
Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/
Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ 
адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на 
постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/ 
Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен 
и мобилен телефон:
Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни опера-
тора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на 
SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и 
адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати от избирателния 
списък или за които е отпаднало основание за заличаване, могат да подадат писмено 
заявление до кмета на Община Балчик по образец (Приложение № 24-ПВР/НС).
Срокът е до 12.11.2021 год.
-----
Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирател-
ния списък, ако установи такива за себе си, което става с писмено заявление до кмета 
на Община Балчик по образец (Приложение № 26-ПВР/НС). Заявлението се подава 
най-късно седем дни преди изборния ден.
Срокът е до 06.11.2021 год.
-----
Избирател, чийто постоянен адрес и настоящ адрес са в различни населени места, може 
да подаде заявление по образец (Приложение № 30-ПВР/НС) за гласуване по настоящ 
адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След впи-
сване в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично се заличава от списъка по 
постоянен адрес.
Срокът е до 30.10.2021 год.
-----
Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното 
си право в изборното помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, 
заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 39 
ПВР/НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по 
пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е на територията на 
община Балчик. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящия 
адрес е на територията на община Балчик, е необходимо да се направи и искане за гла-
суване по настоящ адрес по образец (Приложение № 30-ПВР/НС).
Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 изби-
ратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.
Срокът е до 30.10.2021 год.
Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок, избирателите, които 
са пропуснали да подадат заявление ((Приложение № 39 ПВР/НС) могат да го направят 
в срок до 08.11.2021 год.
-----
Всички заявление се подават в кметството или кметското наместничество по 
населените места.
Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

За град Балчик:
Община Балчик, пл. 21 септември № 6, отдел ГРАО

Кмет на Община Балчик


