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64,22 % от съдиите дадоха вот в повторното 
гласуване за избор на членове на ВСС

Точно в 18.00 часа председателят на Избирателната ко-
мисия Мина Топузова – съдия във Върховния касацио-
нен съд, обяви изборния ден за приключен. Регистри-
раната активност при повторното гласуване за избор на 
членове на ВСС от квотата на съдиите достигна 64,22 
% или гласували общо 1411 съдии.
 В края на изборния ден своя вот даде кандидатът 
Атанас Атанасов – съдия в Софийски градски съд. В 
присъствието на кандидатите за членове на ВСС съдия 
Атанасов и на Дора Михайлова – заместник-председа-
тел на Окръжен съд – София, започна преброяването 
на хартиените бюлетини от Избирателна секция № 1. 
Като наблюдател присъства и Мария Милчева-Марино-
ва – представител на Фондация „Български институт за 
правни инициативи“.
По искане на петима от кандидатите в изборната про-
цедура е осигурена възможност за визуализация при 

преброяването на всяка бюлетина.
Окончателният резултат от избора ще бъде отчетен, 
след като председателят на Избирателната комисия 
въведе в информационната система за електронен из-
бор резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, 
в съответствие с данните от протокола от Избирателна 
секция № 1.
Чрез информационната система ще се сумира общият 
резултат от гласовете, подадени електронно дистан-
ционно през интернет и чрез хартиените бюлетини. 
Отново чрез Системата за електронен избор, председа-
телят на Избирателната комисия ще генерира резулта-
тите от избора, които включват имената на избраните 
членове на Съдийската колегия от квотата на съдиите, 
както и броят на гласовете, с които е избран всеки.
Съгласно чл. 29л, ал. 4 от ЗСВ, ако при повторното 
гласуване не е избран съответният брой членове с мно-
зинство повече от половината действителни гласове, за 
избрани се смятат получилите най-много гласове.
При равен брой гласове избраният или избраните кан-
дидати се определят от Избирателната комисия чрез 
жребий, проведен в присъствието на заинтересованите 
кандидати.
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 Бунтовете в Браила: Нов поглед и развитие

   В Тараклийския държа-
вен университет «Григорий 
Цамблак» се проведе науч-
но-практическа конферен-
ция «Втори  Браилски бунт 
1841 — 1842 г.». Форумът 
бе организиран от Тара-
клийския районен съвет, 
Университета в Тараклия и 
от Научното дружество на 
българистите в Република 
Молдова. Идеята е на докто-
ра на историческите науки и 
председател на Научното 

дружество на българистите 
в Р Молдова Иван Думини-
ка. 
   Конференцията бе посве-
тена на 180-годишнината от 
Браилския бунт в посочени-
те години и на идеолога на 
националноосвободително-
то движение на българския 
народ Георги Стойков Ра-
ковски., както и на редица 
бесарабски българи.  
   В срещата онлайн и на 
живо  участваха учените: 

Иван Грек, Николай Чер-
венков, Елена Налбантова, 
Иван Думиника, ректорът 
на Университета, доц. д-р 
Мария Паслар, универси-
тетският преподавател Вла-
димир Поливцев.
   Участниците в тази науч-
но-практическа конферен-
ция, състояла се на 24 юни 
2022 година, сред които 
бяха и студенти от Тара-
клийския държавен универ-
ситет «Григорий Цамблак», 
и краеведи от Тараклия, 
положиха цветя към под-
ножието на паметния знак 
на Георги Раковски. Слово 
за живота и делото на Г. 
Раковски произнесоха доц. 
д-р Мария Паслар, ученият 

Иван Думиника и специа-
листът от Тараклийския 
районен съвет Степан Ка-
рамалак.
   Участниците във Форума 
предложиха разискванията 
по темата за бунтовите в 
Браила и участието в тях на 
български революционери, 
родолюбци и търговци-бе-
сарабци да продължат и да 
имат по-нататъшно задъл-
бочаване и развитие. 
   Модератор на Форума в 
Университета в Тараклия 
бе проф. д-р Васил Кондов, 
езиковед, учен и универси-
тетски преподавател. 

Тараклия, 
Република Молдова                                                                                                    

Димитър БОРИМЕЧКОВ 

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 30юни 2022 година от 09.ºº часа, 
в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на 
общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:
1.Приемане на решение за избор на членове на съвета на директорите на „КИБЕЛА 
2014“ ЕАД.                                           Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
2. Определяне на представител по актуализация на Националната аптечна карта, чрез 
която се определят на териториален принцип потребностите на населението от достъп до 
лекарствени продукти, отпускани в аптеки.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик 
3. Участие в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по Вик на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Добрич

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
4. Възлагане на превози по автобусни линии от републиканска, областна и общинска 
транспортни схеми

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
5. Приемане на Доклад на Община Балчик за извършените дейности и предприети мерки през 
2021 година в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите (2021 – 2030г.)
и на План за  действие за изпълнение на Общинския план за интеграция на българските 
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 
сходна на ромите ситуация през 2022 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
6. Съгласие за допускане изработването на Подробен устройствен план- План за застрояване за 
ПИ 02508.55.69, област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, „Промишлена Зона“, в съответствие 
с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за предимно производствено  -“Пп”. 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
7.Съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване  за 
УПИ VIII, кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил“, община Балчик, с цел привеждане в съответствие 
регулационните и кадастрални граници на имота, без промяна на регулационната граница 
по отношение на УПИ XI, кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил“. 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
8.Съгласие за изменение на Подробен устройствен план- ПУП - ПРЗ  в обхвата на кв. 143, 
142 и 170 по ПУП на кв. „Балик“, гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
9.Разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за линеен обект „ВЛ 110 kV oт п/ст 
33/110 kV ВяЕЦ „Стражица“ до п/ст “Балчик” за присъединяване на ВЯЕЦ “Стражица” към 
електропреносната мрежа (ЕПМ) 110kV“.

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

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
11. Разглеждане на заявление от Павлинка Василева Петрова от гр. Балчик за закупуване на 
общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
12. Разглеждане на заявление от Тюнчер Адем Амедов от гр. Балчик за закупуване на 
общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
13. Разглеждане на заявление от Людмила Илиева Николова от гр. Балчик за закупуване на 
общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
14. Разглеждане на заявление от Георги Енев Йорданов за прекратяване на съсобственост по 
отношение на ПИ № 02508.85.229 по КККР на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
15. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 39459.502.292 по кадастралната 
карта на с. Кранево

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
16.Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.282 по кадастралната 
карта на с. Сенокос

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
17.Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.84.192 по кадастралната карта на гр. Балчик 

 Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
18.Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.34 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
19.Продажба чрез търг на  ПИ № 39459.506.308 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните“

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
20. Продажба чрез търг на  ПИ № 23769.54.431 по кадастралната карта на с. Дропла 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
21.Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.1106 по кадастралната карта на с. Соколово 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
22. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот – публична 
общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Бяло море“, с. Кранево, част от 
ПИ№39459.25.599, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
23. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот – публична 
общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Черно море“,    с. Кранево, част 
от ПИ№39459.502.311, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент

Вносител: Николай Колев – председател на ОбС Балчик
24.Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот –публична 
общинска собственост - терен за монтиране на електрозарядни станции за автомобили 
с електрически двигатели и паркоместа.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
25.Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти – публична 
общинска собственост, представляващи медицински кабинети с обща площ 49.20 кв.м, 
обособена част от Здравна служба /сграда с идентификатор № 53120.502.490.1 по КК на 
с. Оброчище/, цялата с площ 124 кв.м. и гаражна клетка с площ 24.00 кв.м. /сграда с 
идентификатор № 53120.502.490.3 по кад. карта на с. Оброчище/ с обща ЗП 61.00 кв.м., 
актувани с АОС 434/ 27.01.2015г. 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
26.Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот – публична общинска 
собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола” на ул. „Д-р Желязко Бончев” 
в ж.к ”Балик”, гр.Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на 
гр.Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв.м.

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

Вносител: Симеон Симеонов – председател на ПКЗССД
28. Разни

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на ОбС-Балчик


