
                                            ОБЩЕСТВО                                  26 май - 8 юни  2022 г.         3

Г-жа Кунка Иванова, дългогодишна начална учителка, бе наградена от г-н Ни-
колай Ангелов, кмет на Община Балчик, по време на тържествената сесия на 
Общински съвет Балчик, проведена на 24 май 2022 г.

На 24 май, на тържествена сесия на Общински съвет Балчик, г-н Николай 
Ангелов, кмет на Община Балчик, връчи награда на г-жа Мария Бъчварова, 
бивша детска учителка, национална атлетка и състезателка в златните 
години на Морски клуб Балчик, сега пенсионер.

На тържествената сесия на Общински съвет Балчик г-жа Блага Кирилова, 
бивша детска учителка, кмет на село Дропла, сега пенсионер, получи награда 
лично от г-н Николай Ангелов, кмет на Община Балчик.

РЕШЕНИЕ № 536:На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 
от ЗМСМА, , във връзка с решения на педагогическите 

съвети на образователните институции и докладни записки и 
предложения от СУ “Христо Ботев”, ОУ “Антим І”,  ОУ „Св.св. 
Кирил и Методий”, ОУ „Г. С. Раковски“с. Сенокос, ОУ „В. Левски“ 
с. Соколово,  СУ „Хр. Смирненски” с. Оброчище, ЦСОП „Академик 
Тодор Самодумов“ с. Кранево, ЦПЛР - ОДК Балчик, ДГ № 1 
“Здравец”, ДГ № 2 “Знаме на мира”, ДГ №3 „Чайка“, ДГ „Първи 
юни” Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери, Общински 
съвет – Балчик
1. По повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост, награждава със званието “Учител на 2022 
година в Община Балчик” и  парична награда от по 200.00 лева на 
човек следните учители:
СУ “Христо Ботев” Балчик
Теодора Кирилова Николова –  учител начален етап
Красимира Д. Андреева –  учител прогимназиален етап 
Петър Стоянов Петров – старши учител гимназиален етап
ОУ “Антим І” Балчик
Саша Захариева Масларова  –  учител начален етап
Марияна В. Бабенкова – учител прогимназиален етап
ОУ “Св.св. Кирил и Методий”
Павлина Веселинова Павлова – учител прогимназиален етап
Румяна Георгиева Димитрова – учител начален етап
СУ “Хр. Смирненски” с. Оброчище
Анна Георгиева Колева –старши учител в начален етап
Любомир Х.Янков – старши учител в прогимназиален етап
Даниела И. Костадинова – старши учител в гимназиален етап
ОУ „Г. С. Раковски”с. Сенокос
Марияна Димитрова Стоянова  – старши учител, начален етап
Ваня Колева Петрова – Старши учител, прогимназиален етап
ОУ „Васил Левски” с. Соколово
Весела Желязкова Тодорова – учител, начален етап
Антон И. Симеонов  – старши учител, прогимназиален етап
ЦСОП „Академик Тодор Самодумов“
Надя В. Христова –  ст.учител на деца с умствена изостаналост
Общински детски комплекс Балчик
Наталия Сидерова Златева – учител, изобразително изкуство и 
приложно изкуство в ЦПЛР – ОДК Балчик
Детски градини
Радослава Адамска – ДГ № 1 “Здравец” Балчик 
Маргарита М. Митева –   ДГ № 2 “Знаме на мира” Балчик
Росица Тошкова Великова  – ДГ № 2 “Знаме на мира” Балчик
Живка Анещева –ДГ № 3 “Чайка” Балчик
Станислава Б. Райчева –ДГ „Първи юни“ с. Оброчище 
6.Недка Стоянова Митева от с. Дропла
Клуб на учителите - пенсионери
Керанка К. Генчева – Директор на ОУ „Й. Йовков“ - Тузлата 
Кунка Иванова –   начален учител СУ „Христо Ботев“
Мария Христова Бъчварова  – детски учител
Блага Кирилова Атанасова учител с. Дропла
Ертоп Ханджиев учител гр. Балчик
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №537:На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, 
във връзка с решения на педагогическите съвети и предложения 
от директорите на СУ “Христо Ботев”, ОУ „Антим I“, ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий“- гр. Балчик, СУ “Христо Смирненски” с. 
Оброчище, ОУ „Васил Левски“ с. Соколово, ОУ „Георги Раковски“ 
с. Сенокос, ЦСОП „Академик Тодор Самодумов“ с. Кранево и 
ЦПЛР – ОДК Балчик, Общински съвет - Балчик:
1. Награждава за високи постижения в учението и извънкласните 
дейности и по повод 24 май 2022 г. – Ден на българската просвета 
и култура и на славянската писменост, със звание „Ученик на 
годината в Община Балчик за 2022г.“ и парична награда от 200.00 
лева на човек следните ученици:  
1. Симона Пламенова Илиева  – ученичка от XII клас в  СУ “Христо 
Ботев” Балчик, за отличен успех, активна обществена и извънкласна 
дейност. Председател на Ученическия съвет към училището и 
член на Общинския ученически парламент, литературни изяви – 
издадена стихосбирка.
2. Кристиян Атанасов Радев – ученик от VІІ клас, ОУ “Антим 
І” Балчик, за отличен успех и много изяви в извънучилищните 
дейности.
3. Преслава Галинова Иванова – ученичка от ІV клас, ОУ “Св.св. 
Кирил и Методий” Балчик, за отличен успех и активно участие в 
проекти, презентации и състезания.
4. Мартина Красимирова Стойкова – ученичка от XI клас, СУ “Хр. 
Смирненски” с. Оброчище, за отличен успех и активно участие в 
живота на училището.
5. Серкан Ниази Исмаилов – ученик от IV клас, ОУ „Васил Левски 
“с. Соколово, за отличен успех и активно участие в живота на 
училището.
6. Радостин Радилов Красимиров – ученик от IV клас, ОУ „ Георги 
Раковски“ с. Сенокос, за отличен успех и високи постижения в 
извънкласните дейности.
7. Фатме Ахмед Ахмед – XII клас, за цялостна активна дейност в 
ЦСОП „Академик Тодор Самодумов“ с. Кранево.
8. Никола Детелинов Димитров – IX клас, за цялостна активна 
творческа дейност в ЦПЛР – ОДК Балчик.
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №538:На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, 
във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ “Христо 
Ботев” гр. Балчик и СУ “Христо Смирненски” с. Оброчище, 
Общински съвет – Балчик: 
1. Награждава абитуриентите – отличници за 2022г. с парична 
награда от по 150.00 лв. на човек, с обща сума от 1050.00лева за 7 
души, както следва:
Марина О. Юнакова    СУ «Хр. Ботев» Балчик       150.00 лв.
Грациела Ж. Илиева    СУ «Хр. Ботев» Балчик     150.00 лв.
Кристия Р. Иванова     СУ «Хр. Ботев» Балчик     150.00 лв.
Симона П. Илиева       СУ «Хр. Ботев» Балчик  150.00 лв.
Виктор К. Коларов      СУ «Хр. Смирненски» Обр.150.00 лв.
Иван Д. Атанасов        СУ «Хр. Смирненски» Обр.150.00 лв.
Павел Д.Пеев               СУ «Хр. Смирненски» Обр.150.00 лв.
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
правни и фактически действия по изпълнение на решението.
По четвърта точка от дневния ред:Подпомагане на училищата за 
организиране на тържества по повод 24 май 2022 година– Ден на 
българската просвета и култура и на славянската писменост 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик 
Поименно гласуване със „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ №539:На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, 
във връзка тържественото честване на 24 май – Ден на българската 
просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град 
Балчик, Общински съвет – Балчик:
1. Определя сумата 2580.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход 
за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 
2022г., както следва:
№ Училище  Бр. ученици  Сума
1. СУ “Хр. Ботев”  422             844лв.
2. ОУ “Антим І”   335            670лв.
3. ОУ “Кирил и Методий” 131                            262лв.
4. СУ с. Оброчище  198                            396лв.
5. ОУ с. Сенокос  89                              178лв.
6. ОУ с. Соколово  61                              122лв.
7. ЦСОП „Акад. Т. Самодумов” 54                              108лв.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ № 33 от заседание на Общински съвет – Балчик,  

проведено на 24май 2022 година
  Всичко:     1290 ученици 
2580.00 лева
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
правни и фактически действия по изпълнение на решението.
По пета точка от дневния ред:Подпомагане на абитуриенти по 
повод 24 май 2022 година– Ден на българската просвета и култура и 
на славянската писменост
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
В залата присъстват 18общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;
РЕШЕНИЕ №540:На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, 
във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ “Христо 
Ботев” гр. Балчик и СУ “Христо Смирненски” с. Оброчище, 
Общински съвет – Балчик:
1.Определя сумата от 1350.00лева като разход за финансова помощ 
на абитуриенти от социално – слаби семейства за 2022 година ( 
9души по 150.00 лева на човек ), както следва:                                                            
№ Имена на абитуриента          Училище 
                    Сума/лв.
1. Гюнюл Д. Исмаилова СУ “Хр.Ботев”-Балчик       150 лв
2. Есра Ерсен Аблеким   СУ “Хр.Ботев”-Балчик       150 лв
3. Мертджан Г. Фари      СУ “Хр.Ботев”-Балчик       150 лв
4. Селджан Ч.Рефик        СУ “Хр.Ботев”-Балчик       150 лв
5. Гюлсичер С. Димова   СУ “Хр.Ботев”-Балчик       150 лв
6. Калоян Ж. Узунов       СУ “Хр.Ботев”-Балчик       150 лв
7. Иван Кр. Георгиев СУ „Хр. Смирненски“ Обр.      150 лв 
8. Калоян И. Йорданов СУ „Хр. Смирненски“ Обр.   150 лв.
9. Петя Б. СтаневаСУ „Хр. Смирненски“ Оброчище 150 лв
2.Определя сумата от 440.00 лева като разход за финансова помощ на 
паралелките, завършващи средно образование през 2022г., както следва:
№       Училище    Паралелкаб Бр.уч.        Лв./парал.
2.1. СУ “Христо Ботев” гр. Балчик – ХІІ А   18 уч. 180 лева
2.2. СУ “Христо Ботев” гр. Балчик – ХІІ Б 14 уч.    140 лева
2.3. СУ “Христо Смирненски”            -  ХІІ  12 уч  120 лева
3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 541: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА 
Общински съвет гр. Балчик дава съгласие г-н Пламен Банчев да 
получи грамота за цялостен принос в културния живот на Община 
Балчик и парична премия от 500 лева.
РЕШЕНИЕ № 542:1. Определя Владимир Бориславов Лафазански 
за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо 
събрание на „ТИХИЯ КЪТ” АД, което ще се проведе на 30.05.2022 
година в 09.00 часа, което ще се проведе в град Балчик, община 
Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова“ № 26, а при 
липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 14.06.2022 
г. от 09.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се 
счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.
2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в 
общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, 
определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:
- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по 
предложеният проект на решение за приемане на годишния доклад 
на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 
г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. 
и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов 
отчет на дружеството за 2021 г. 
- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, 
по предложеният проект на решение за приемане печалбата на дру-
жеството за 2021 г., в размер на 247 131,96 лева да бъде отнесена в 
непокрита загуба;
- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по 
предложеният проект на решение за освобождаване от отговорност 
членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността 
им през 2021 г.;.
- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, 
по предложеният проект на решение, а именно Общото събрание на 
акционерите ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на  за членовете 
на СД, директорите за дейността им през 2021 година в общ 
размер на 8 000 лева или така както е обявено в материалите към 
събранието
- По т. 5 от дневния ред: да гласува по собствена преценка по 
предложеният проект на решение за избор на регистриран одитор 
на дружеството за 2022 г., съгласно предварително обявеното в 
материалите на събранието. 
РЕШЕНИЕ № 543:На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане 
с бюджетни средства, заложени в календарния план на културните 
прояви на Община Балчик, Общински съвет Балчик:
1. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, 
одобрени с решение 496, Протокол 31/07.04.2022г., като се сключи 
договор за сътрудничество за организиране на Музикален фестивал 
«Дни на класиката в Балчик» с Фондация «Академия Класика», 
ЕИК по Булстат 176501171, представлявана от изпълнителния 
директор Дончо Донев.
2. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, 
одобрени с решение 496, Протокол 31/07.04.2022г., като се сключи 
договор за сътрудничество за организиране на Фолклорен фестивал 
«Море от ритми» с CHЦ  «За Балчик», ЕИК по Булстат 176207629, 
представлявана от управителя Галина Гавраилова Димитрова.
3. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, 
одобрени с решение 496, Протокол 31/07.04.2022г., като се сключи 
договор за сътрудничество за организиране на Международен форум 
„Българско наследство“ със Сдружение “Българско наследство”, 
ЕИК 177007880, представлявано от председателя Маруся Костова.
4. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, 
одобрени с решение 496, Протокол 31/07.04.2022г., като се сключи 
договор за сътрудничество за организиране на фестивал «Младите в 
изкуството Виа Понтика - Балчик» със Сдружение «Виа Понтика - 2010», 
ЕИК 176038969, представлявано от председателя Красимир Ранков.
5. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община 
Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни 
действия за сключване договорите за сътрудничество, предмет на 
т.1, т.2, т.3 и т.4 от настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 544:1. Приемарешение „Съгласно чл. 29, ал. 4 от Закона 
за лечебните заведения, при пълна съгласуваност между Общинския 
съвет и Кмета на общината, за представител на Община Балчик се 
определя д-р Пламен Димитров, управител на МБАЛ Балчик, същия 
следва да участва в комисията, която ще изработи областната здрав-
на карта, като се извърши актуализация на Националната здравна 
карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип 
потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична 
медицинска помощ.”
2.Приема решение „Незабавно, следва да се изпрати в Министерство 
на здравеопазването решението на Общинския съвет и заповедта на 
Кмета, с които се определя лицето за представител на Община Балчик 
в областната комисия за изработване на областна здравна карта.”
3.Приема решение „Извлечение от решението на Общинския съвет, 
оригинал на заповедта на кмета за определяне на представител на 
общината в областната комисия и данни за контакт, включително 
електронен адрес, следва да се изпратят с официално писмо на адрес: 
София, пл. „Св. Неделя“ № 5, Министерство на здравеопазването, 
дирекция „Лечебни дейности“, както и в електронен формат (Word, 
Excel) на следните електронни адреси: adgeorgieva@mh.government.
bg и  dpetrov@mh.government.bg.”

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик


