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Венелина Енчева, Катерина Янкова, Нина Митева, 
Георги Йовчев /бай Милан/ снимат клип, под режи-
сурата на Мария Лалева, за да го представят към 
романа „Пасиансът на архангелите“

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – Б А Л Ч И К

П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28октомври 2021 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.Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета 
на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.07.2021г.до 
30.09.2021г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Балчик, (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; 
последно изм. с Решение № 268 по Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на ОбС 
Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

3.Издаване на Запис на Заповед от Община Балчик в полза на Министерство на 
труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни 
програми и проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаващ финансиране на авансово 
плащане по Административен договор № BG05M9OP001 -6.002-0142- С01 за проект 
“ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БАЛЧИК”, сключен между Община 
Балчик и Министерство на труда и социалната политика

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
4.Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията 
на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
5.Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. в частта и 
за местни дейности на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
6. Приемане на Правилника за устройството и дейността на Исторически музей.
гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
7. Предоставяне на Текето „АК ЯЗЪЛЪ БАБА - СВ. АТАНАС“, находящ се в с. 
Оброчище, общ. Балчик на Исторически музей – Балчик, за стопанисване и управление;

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
8. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
9. Разглеждане на заявление от Недко Иванов Недев от гр. Варна за прекратяване на 
съсобственост по отношение на ПИ № 39459.504.162 по кадастралната карта на с. 
Кранево, м. „Поляните“, общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
10.Разглеждане на заявление от Мариана Драганова Димитрова от гр. Балчик за 
закупуване на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
11.Разглеждане на заявление от Гергана Йорданова Акил от гр. Балчик за закупуване 
на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
12. Разглеждане на заявление от Радко Георгиев Кирилов за учредяване право на 
надстрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Страцин”. 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
13. Разглеждане на заявление от Веска Симеонова Арслан за учредяване право на 
пристрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Странджа”. 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
14. Разглеждане на заявление от Албена Димитрова Знеполска и Ивайло Боянов 
Знеполски от гр. София за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 
02508.87.81 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
15. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.36 по кадастралната карта на гр. Балчик, 
м. „Двете чешми“

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
16. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.136 по кадастралната карта на гр. Балчик, 
м. „Двете чешми“ 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
17.Предоставяне за безвъзмездно ползване на Народно читалище „Свобода-1897“ с. 
Гурково на общински имот в с. Гурково.   

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
18.Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-
общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 10 броя рекламно-
информационни елементи с обща площ 19.92 кв. м. 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
19. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти публична-
общинска собственост, представляващи терени за поставяне на 5 броя рекламно-
информационни елемента с обща площ 1.32 кв. м. 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
20. Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях – 
полски пътища, за стопанската 2021/2022 година, на съответния ползвател

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
21. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата 
инфраструктура, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива 
за „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 КVЗА нуждите стационарна 
контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път 1-9 „Балчик - Каварна“ км 
61+200

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
22. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата 
инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска сграда в ПИ № 58270.501.592, с. 
Пряспа, общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA с ТМ 630 kVA и кабелна линия 20 kV 
от ВЕЛ 20 kV „София““

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
23.Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител:Симеон Симеонов-Председател на ПКЗССД
24.Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 
19.11.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, 
извънредно Общо събрание на акционерите на “Многопрофилна болница за активно 
лечение Добрич” АД година, 

Вносител: Сияна Фудулова – Председател на ПКБФЕЕ
25.Поставяне на бронзова плоча на Клара Петкова върху фасадата на „Исторически 
музей“ гр.Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
26. Разни.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик

Празникът ще се състои
Мария Лалева ще бъде с балчиклии

Става въпрос за “Пасиан-
сът на архангелите”, вто-
рия роман на приятелката 
на град Балчик - писател-
ката Мария Лалева. Той 
трябваше да бъде предста-
вен в КИЦ „Мелницата”, 
но Мистър “Ковид- 19” 
осуети и това поредно кул-
турно събитие в Балчик. 
Романът “Пасиансът на ар-
хангелите” разкрива исти-
ната за човешката душа в 
различните ѝ превъплъще-
ния. Още от Протагор зна-
ем максимата,  че човекът е 
мярката за всички неща. А 
Сократ по най-непринуден 

начин обяснява на цялото 
човечество, че смисълът 
на съществуването ни е 
да усъвършенстваме своя 
човешки дух. Мария Лале-
ва е направила точно това 
– нейният писателски път 
е път към съвършенство-
то. Ние сме граждани на 
Вселената, а писателите са 
нейните земни апостоли .
Мария Лалева е родена в 
гр. Благоевград преди 52 
години. Тя се утвърди като 
значима поетеса с  първите 
си две стихосбирки:  Ли-
чен архив” /2013/, “ Не съм 
ви ближна” /2016/, които 

презентира в балчишка-
та Художествена галерия 
преди 4 години. А след две 
години и романа “Живот в 
скалите”, който представи 
в балчишкия КИЦ „Мел-
ницата”, в късната есен 
на 2018 г. Трябва да под-
чертая, че този роман вече 
три години /150 седмици/ 
е на върха на класациите 
за най- продавана книга 
/ 2019 г/. А когато излиза 
и третата ѝ стихосбирка 
“Благословете Юда” Ма-
рия Лалева оглавява и Топ 
50 - за най-продаван бъл-

гарски автор за 2019 - 2020 
г., а романът ѝ „Живот в 
скалите” е най- продавана-
та книга за десетилетието. 
Има  над 120 000 продаде-
ни екземпляри. 
Мария Лалева е отличена 
и с престижната награда 
“Жена на годината” за 2019 
г., в категория  „Култура”.
Когато четете  “Пасиан-
сът на архангелите”, Вие 
ще видите наши съграж-
дани от близкото минало,  
които са давали мило и 
драго да станат известни, 
имена на хора, които сме 
поздравявали на улицата, 
дори една от литератур-
ните героини има къща в 
Балчик. Заплетени любов-
ни триъгълници. Тук е  и 
кучето Ерос, което спасява 
човешки живот… Книгата, 
освен художествена, има 
и историческа стойност. 
Прочитайки я ние ще ви-
дим част от себе си. За да 
възкликнем като Пиндар 
преди 25 века: “ Делата 
умират, думите остават”, а 
книгата трябва  да я съхра-
ним в нашата домашна би-
блиотека!За поколенията! 
Струва си!

 Хаджи Георги 
ЙОВЧЕВ

На основаниечл. 35, ал. 1от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, 
приета с Решение №238/27.02.2009 г .на ОбС–Балчик, Решение № 393/14.09.2021 

год. на Общински съвет Балчик, 
във връзка със Заповед № 1282/21.10.2021 г. на Кмета на Община Балчик. 
 

ОБЯВЯВА 

публичен търг с тайно наддаване 
за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХІ, кв. 111 по ПУП на град Балчик, община Бал-
чик,  представляващ ПИ № 02508.85.460 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 109.00 
м2, при начална цена за провеждане на търга 15 236.00 лева  /петнадесе тхиляди двеста тридесет 
и шест лева/ без ДДС.
Търгът ще се проведе на 16.11.2021 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 
септември”  № 6.
Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 01.11.2021 г. до 15.11.2021 г. на касата 
наОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или попосочена в тръжните 
книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 15.11.2021 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 
15.11.2021 г. информационния център на Община Балчик. 

Засправки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева


