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Музикални инициативи ОБЩИНСКИ СЪВЕТ– БАЛЧИК

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 21януари 2022 
година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата” в залата на 6-ти етаж, ще се 
проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния:

Дневен ред:

1.Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на 
Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България -  ФЛАГ“ ЕАД
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
2. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени 
средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския 
съвет за периода от 01.10.2021 г.до 31.12.2021 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
3. Отпускане на лимит на гориво, за общинските автомобили, 
предоставени за ползване от Община Балчик на РУ Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
4.Предоставяне за безвъзмездно ползване на сдружение „Малките 
Големи“ гр. София на общински имот в гр. Балчик.   
Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик
5.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
6. Програма за управление на отпадъците на Община Балчик с период 
на действие 2021 – 2028 г. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик
7.Приемане на Наредба за условията и реда за използване на 
спортните обекти, собственост на Община Балчик
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
8. Разрешение за изработване на ПУП– Парцеларен план на обект от 
първостепенно значение: „Поетапно изпълнение на укрепване на 
свлачища на ул. „2-ра”, ул.„3-та” и ул. „4-та”,  вилна зона „Фиш-фиш”, 
Община Балчик. 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
9. Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за линеен 
обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод за 
поливна система от ПИ 0673.502.93 по КККР на с. Брястово до ПИ 
18160.69.24, 18160.69.25, 18160.69.35 и 18160.70.9 по КККР на с. 
Гурково, ОБЩ. Балчик, обл. Добрич  и придружаващата план-схема в 
обхвата на урбанизираните територии.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
10. Изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ V, кв.241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ 
I, УПИ II кв. 243, с. Кранево, общ. Балчик и даване на съгласие по чл. 15, 
ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6 от ЗУТ
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
11. Разглеждане на заявление от Цветана Димова Стоименова за 
прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 53120.503.26 по 
кадастралната карта на с. Оброчище. 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
12. 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
13.Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.72.45 по 
кадастралната карта на гр. Балчик, ул. „Средна гора“
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
14. Разни.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик

Дванадесетокласникът 
Мартин Кръстев от Бал-
чик участва с проект 
„Musical Dreams / Музи-
кални мечти“ и получи 
финансиране от Нацио-
нален фонд „Култура” по 
Програма „Музикални 
инициативи“. Проектът 

цели издаването на му-
зикален албум с авторски 
композиции и аранжи-
менти на младия талант. 
Албумът ще се разрос-
транява в онлайн прос-
транството чрез музи-
калните платформи. 
Предвид пандемичната 
обстановка, албумът 
„Musical Dreams” ще 
бъде представен по ино-
вативен начин, основно в 
интернет пространството 
и чрез активна медийна 
кампания. 
Идеята и концепцията на 
албума„MusicalDreams“ 
е да се представи един 
младежки и по-различен 
поглед към музиката и 

усещането за света. Учас-
тието на млади таланти 
– инструменталисти и пе-
вци внася особен колорит 
и очарование. Посоките и 
стиловете, които обхва-
ща албумът са различни 
– фолклор, съвременна 
класическа музика, джаз 
и експериментална му-
зика, както и съвременна 
авторска поп музика и 
текст. 
Участници в музикалния 
албум са:
Мартин Кръстев (автор 
на музикалния албум и 
изпълнител);
Добромир Костадинов 
(перкусии);
Маргарита Атанасова 

(флейта);
Мелиса Раифова (флейта, 
беквокали);
Николай Петров (контра-
бас);
Радостина Койчева (речи-
татив);
Симона Йорданова (глас)
Ще бъде заснет клип 
към песента „Wish” по 
текст и музика на Мартин 
Кръстев. 
Албумът ще бъде излъчен 
през месец март в музи-
калните платформи.. 
Предвижда се и клип/
репортаж. Той цели да 
запознае аудиторията с 
младите изпълнители и 
какво ги е провокирало 
да участват в проекта. 

Върти се кълбеста Земя…
                    (На Станислав Недялков)

Върти се кълбеста Земя,
върти се и не спира.
Пръв туй прозря го Галилей,
днес всеки го разбира.

И факта, че се тя върти
въобще не ни смущава.
Нас дребничките ни съдби
ни само занимават.

Човек се ражда, поживей,
угасва и умира.
- Нищожна, слаба светлинка
в безкрая на Всемира.

Залъгваме се ний, че сме
Природата разбрали,
а всъщност, в толкоз векове
трошици сме събрали.

Дали сме ние богове,
за подвизи призвани?
Туй лесно ще се разбере,
щом бъдем призовани.

Че времето за нас тече,
че краят наближава
е ясно като две и две
и все по-ясно става.

Човек не чувства като млад,
Земята че върти се,
но остарее ли, тогаз
усеща: - Да, върти се.

Залита, вие му се свят.
И този свят върти се.
И казва: - Прав е Галилей,
наистина, върти се!

Върти се кълбеста Земя,
с прашинките по нея.
Това усещаме едва,
когато остареем...

Илко Илиев
19.11.2021 г.,  София

НЧ „Съгласие-1890” и Художествена 
галерия „Христо Градечлиев” Каварна

Организират  литературно  четене
Любов, налей ми чаша вино! 
11 февруари 2022 г. Каварна 

Худ. галерия Каварна

Литературно четене на ав-
торски текстове на тема: 
„Любов, налей ми чаша 
вино” ще се проведе и 
тази година. Идеята  е 
автори от общините Ка-
варна , Балчик и Шабла 
да представят свои ориги-
нални, забавни, любовни 
тостове и наздравици. 
Произведенията ще бъ-
дат с конкурсен харак-
тер. Всеки, който желае, 
може да изпрати до 2 
авторски творби на елек-
тронна поща: biblioteka_
nch_saglasie@abv.bg до 
08.02.2022г., придружени 
със следната информация: 
име, възраст, населено 
място и телефон за връз-
ка. Тричленно жури ще 
разгледа, класира и оцени 
получените произведе-
ния. Най-добрите от тях 
ще бъдат наградени.
 Събитието е традицион-
но и ще се проведе за чет-

върта поредна година на 
11.02.2022 г. от 17:30 ч. в 
ХГ „Христо Градечлиев” 
– гр. Каварна. Отново по 
традиция за всички лю-
бители - производители 
на домашно бяло, черве-
но вино и розе, обявяваме 
и конкурс за най-добър 
еликсир за душата. На-
питките ще бъдат оце-
нявани от компетентно 
жури. Всеки, който желае 
да участва, може да пре-
достави на 8 и 9 февруари 
до 17:00ч. в ХГ „Христо 
Градечлиев” вино, което 
сам е произвел – по въз-
можност в стъклена про-
зрачна бутилка, изчистена 
от етикети – 500/700 мл., 
без да е посочен произ-
водителят. Напитките ще 
бъдат наградени по време 
на литературното четене 
на 11.02.2022 г. в галери-
ята. 
Заповядайте да се поза-
бавляваме заедно! Съ-
битието ще се проведе 
при спазване на всички 
необходими противоепи-
демични мерки! Ще бъ-
дат допускани само лица, 
притежаващи зелен сер-
тификат – от ваксинация, 
преболедуване или из-
следване, удостоверено с 
валиден документ!

Клубът на учителите съобщава тъжна новина:
Отиде си една светла личност - най-дългогодишният учител по 

физкултура
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА 
31.Х.1931 г. – 13.I.2022 г.
 Завършила е педагогика. Целият си живот 
посвещава на учителската професия. Тя е 
горд притежател на орден „Кирил и Ме-
тодий” 2-ра степен- за значим принос за 
развитието на културата, изкуството, об-
разованието и науката . Обичаше спорта, 
активния начин на живот, има два скока с 
парашут от боен самолет. През годините е 
получавала множество грамоти и отличия 
за приноса си в културния живот на града, 
образованието и спорта. 

Тя остави ярка следа в поколения деца на Балчик, които носят и 
ще носят в сърцата си нейния спортен дух и любов към човека.

Поклон и сбогом на 
любимата и уважавана от всички Сиса Иванова! 

Обществена консултация относно 
Европейски законодателен акт за 

свободата на медиите
Европейската комисия пуб-
ликува открита обществена 
консултация относно пред-
стоящия Европейски зако-
нодателен акт за свободата 
на медиите – знаменател-
на инициатива, обявена от 
председателя Фон дер Ла-
йен в нейната реч за състоя-
нието на Съюза през 2021 г. 
за запазване на плурализма 
и независимостта на меди-
ите на вътрешния пазар на 
ЕС. Тази консултация след-
ва поканата за представяне 
на мнения, публикувана на 
21 декември 2021 г., в коя-
то се очертават основните 
цели на инициативата, въз-
можните варианти и въз-
действия.
Целта на консултацията 
е да се съберат мнения по 
най-важните въпроси, зася-
гащи функционирането на 
вътрешния медиен пазар, 
включително различните 

видове намеса в медиите, 
както и икономическите 
тенденции. Консултаци-
ята обхваща три основни 
сфери, отнасящи се до 
медийните пазари: първа-
та е съсредоточена върху 
прозрачността и независи-
мостта (напр. контрол вър-
ху сделките на медийния 
пазар, прозрачност на соб-
ствеността върху медиите и 
измерване на аудиторията), 
втората – върху условията 
за доброто им функциони-
ране (напр. представяне на 
обществеността на множе-
ство гледни точки, медийни 
иновации на пазара на ЕС), 
а третата – върху справед-
ливото разпределение на 
държавните ресурси (напр. 
независимост на общест-
вените медии, прозрачност 
и справедливо разпределе-
ние на държавната рекла-
ма). 


