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Уважаеми дами и гос-
пода, имам огромната 
чест, заедно с Вас, да 
открием паметна плоча 
на Клара Петкова – ос-
новоположник на музей-
ната сбирка в Балчик. 
Клара Петкова е родена 
през 1908 г. в гр. Балчик. 
Завършва средното си 
образование в Добрич, а 
висшето в Париж. През 
1930 г. се завръща в род-
ния си град и става учител 
в Частното българско учи-
лище. 
Участва активно в об-
ществения живот на гра-
да ни и през 1932 г. става 
секретар на сформирания 
„Дамски кръжок“ към 
„Българското културно 
общество“. Усилията на 
женското дружество са 
насочени към грижа за ма-
териалното подпомагане 
на бедните ученици в бъл-

гарското училище. Освен 
тази благотворителна дей-
ност дружеството насочва 
своето внимание и върху 
културни прояви – вече-
ринки, театрални предста-
вления, сказки и др.
 През 1943 г. със средства, 
събрани от дружеството, е 
открит родилен дом. 
Едновременно с това 
Клара Петкова проявява 
особен интерес към му-
зейното дело и историята 
на родния край. През 1960 
г., когато е вече пенсио-
нер, Градският народен 
съвет ѝ възлага задачата 
да създаде историко-ар-
хеологическа сбирка. На 
20 октомври 1961 г. та-
кава е обособена към НЧ 
„Паисий Хилендарски“. 
Тя включва три отдела 
– археологически, етног-
рафски, национални осво-
бодителни борби и рево-

люционно движение.
Клара Петкова има голям 
принос и в създаването 
на Художествената гале-
рия. Тя получава дарения 
на художествени творби 
от съграждани и румън-
ски художници, закупува 
картини със средства от 
отдел „Изкуство и култу-
ра“ на Общински народен 
съвет. Благодарение на съ-
браните творби и с помо-
щта на Никола Даскалов и 
Националната художест-
вена галерия – София, 
през 1966 г. официално е 
открит и художественият 
отдел. 
През 1969 г. се открива 
първата изложба на тема 
„Балчик и морето“.
На 25 декември 1969 г. 
Клара Петкова е назначе-
на за уредник в музея.
Поставянето на паметна 
плоча на Клара Петкова 

е част от събитията, свър-
зани с 60-годишнината 
на Исторически музей – 
Балчик, финансирани от 
Община Балчик. Автор 
на барелефа е Венцислав 
Марков, завършил На-
ционалната художествена 
академия, специалност 
„Метал“. Член на Съюза 
на българските художни-
ци от 2014 г. 
Днешната дата не е избра-
на случайно, на 2 април 
1969 г. историко-археоло-
гическата сбирка е тран-
сформирана в държавен 
музей. Като наследници 
на Клара Петкова наш 
дълг е да пазим национал-
ното ни богатство и да го 
предадем на идните поко-
ления.

Радостина Енчева 
директор на

Исторически музей - 
Балчик

Тържествено откриване на 2 април 2022 г. Барелефа на г-жа Клара Петкова. На снимката: г-жа 
Радостина Енчева, директор на ИМ Балчик; г-н Николай Ангелов, кмет на Община Балчик; г-н 
Венцислав Марков, скулптор, автор на барелефа.                                                Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 07април 
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. Дължимимесечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и 
чл.64, ал.1 от ЗУО за 2021г., от Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
2. Дължимимесечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и 
чл.64, ал.1 от ЗУО за 2022г., от Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
3. Спешен ремонт на компютър - томограф SOMATOM Emotion 16 на 
МБАЛ Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
4. Отпускане на средства за закупуване на аерозолни продукти за откри-
ване на наркотични вещества за Районно управление - Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
5. Предложение за безвъзмездно прехвърляне на движимо имущество 
частна общинска собственост – дълготрайни и краткотрайни материални 
активи изписани като разход на Читалище „ Паисий Хилендарски 1970“ 
гр. Балчик, придобити по проект „Рибарт фест Балчик“ ОП „Рибарство“
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
6. Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за  2022

Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
7.Приемане на решение за промяна на одобрена структура на Общин-
ска администрация - гр. Балчик, приета с решение № 64 по протокол 
№7/27.02.2020 г. на ОбС Балчик 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
8.Отчет за 2021 г. за изпълнение на Програмата за управление на дей-
ностите по отпадъци на община Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
 9.Докладна записка с Вх. № 10-00-36/04.02.2022г. от Денчо Маринов 
Попов – Кметски наместник на с. Змеево, община Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
10. Определяне на начална наемна цена за отдаване под наем на сво-
бодни земеделски земи от общинския поземлен фонд при провеждане 
на публичен търг с тайно наддаване, считано от стопанската 2022/2023 
година за срок от 5 /пет/ години.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
11. Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за линеен 
обект на техническата инфраструктура „Захранващ водопровод и тлас-
кател за курортни сгради със спа комплекс, ресторанти и басейни в ПИ 
53120.106.443 и 53120.106.417, местност „Фиш-фиш“, землището на с. 
Оброчище, община Балчик, област Добрич“и придружаващата план-схе-
ми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхва-
та на урбанизираните територии .

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
12. Одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на про-
ект за ПУП- ПЗ с цел промяна на предназначението на поземлени имоти 
в горски територии за 66250.38.1, област Добрич, община Балчик, с. Се-
нокос, П.К. 9634, РЦ свиневъдство, вид собственост- Държавна частна, 
вид територия- Горска, НТП- За животновъденкомплекс, площ 14155 кв. 
м., в урбанизирана територия с устройствена зона- „предимнопроизвод-
ствена зона” (Пп)

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
13. Одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на про-
ект за ПУП- ПЗ с цел промяна на предназначението на поземлени имоти 
в горски територии за 66250.38.2, област Добрич, община Балчик, с. Се-
нокос, П.К. 9634, РЦ свиневъдство, вид собственост- Държавна частна, 
вид територия- Горска, НТП- За животновъденкомплекс, площ 84034 кв. 
м., в урбанизирана територия с устройствена зона- „предимнопроизвод-
ствена зона” (Пп)

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
14.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
15.Обсъждане на доклади и обобщени отчети за приходите и разходите 
на читалищата от  Община Балчик 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
16.Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите спе-
циалисти от общинските училища и детски градини, които имот право 
на транспортни разноски за 2022 година, съгласно приложение №11 в, 
прието с Решение 292, Протокол №20 от 15.01.2018г. на Общински съ-
вет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 
2021/2022г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
17.Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане   
с имоти общинска собственост през   2022г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
18. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.7.63 по кадастралната карта на 
гр. Балчик;   Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
19.Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.1138по кадастралната карта 
на  с. Соколово, община  Балчик;

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
20. Разглеждане на заявление от Снежана Божанова Божкова от град Бал-
чик  за закупуване на общинско жилище

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
21.Разглеждане на заявление от Любомир Николов Манчев от град Бал-
чик  за закупуване на общинско жилище

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

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на  ОбС-Балчик

 Г-жа Радостина Енчева, директор на ИМ Балчик чете биографията на г-жа Клара Петкова, 
основоположник на музея и галерията в Балчик.                                                      Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Творчеството е радост!
На 2 април в Исторически 
музей - Балчик, се проведе 
творческа работилница на 
великденска тематика. В 
изработването на декора-
тивно венче участваха, за-
явили своето желание мал-

ки художници. Събитието 
е част от музейния проект 
“Музеят, като образова-
телна среда” и продължи 
с официалното откриване 
на паметна плоча на Клара 
Петкова - основоположник 

на музейната сбирка.
Поставянето на паметната 
плоча е част от събитията 
свързани с 60 годишни-
ната на Исторически му-
зей – Балчик. Откриха г-н 
Николай Ангелов, кмет 

на Община Балчик и ди-
ректорът на музея г-жа 
Радостина Енчева. Автор 
на барелефа е скулптора 
Венцислав Марков.

“ТВОРЧЕСТВОТО Е 
РАДОСТ”


