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30-ата награда за журналистика „Лоренцо 
Натали“ – символ, в подкрепа на истината

Започва подаването на 
кандидатури за наградата 
за журналистика на Ев-
ропейски съюз „Лоренцо 
Натали“ (#NataliPrize). 
Наградата, създадена 
през 1992 г. носи името 
на бившия европейски 
комисар по въпросите на 
развитието Лоренцо На-
тали – твърд защитник на 
свободата на словото, де-
мокрацията и правата на 
човека. През последните 
три десетилетия негови-
ят дух се поддържа жив 
с тази награда, с която се 
отдава дължимото на жур-
налистите, чиито истории 
хвърлят светлина върху 

общите предизвикател-
ства пред нашата плане-
та и нейните народи, и 
вдъхновяват промените. 
По случай тазгодишното 
честване на 30-ата ѝ го-
дишнина, наградата ще 
бъде връчена на журнали-
сти, отразяващи теми като 
неравенството, бедността, 
климата, образованието, 
миграцията, заетостта, 
цифровите технологии, 
здравеопазването, мира, 
демокрацията и правата 
на човека. Репортерите 
могат да представят свои-
те материали в писмен 
вид или в аудио и видео 
формат в една от следните 

три категории:
• Голяма награда: 
за репортаж, публикуван 
от медия, установена в ня-
коя от държавите — парт-
ньори на Европейския 
съюз.
• Награда „Евро-
па“: за репортаж, публи-
куван от медия, установе-
на в Европейския съюз.
• Награда за най-
добра изгряваща звезда 
в журналистиката: за ре-
портажи, направени от 
журналисти на възраст 
под 30 години, които са 
публикувани в медия, ус-
тановена в Европейския 
съюз или в някоя от дър-

жавите — партньори на 
ЕС.
Подаването на кандидату-
рите се извършва онлайн 
на един от следните пет 
езика: английски, френ-
ски, испански, португал-
ски или немски. 
Кандидатурите могат да 
се подават до 31 март 2022 
г., 23:59 ч. централноев-
ропейско време (CET).
Лица за контакти с меди-
ите:
Ana PISONERO-
HERNANDEZ (+32 2 295 
43 20)
Gesine KNOLLE (+32 2 
295 43 23)

Задала се е пролет! 
Сезонът на цветните фее-
рии и пробудените корени 
донася надежди за слън-
це и животворна топлина, 
а и за ведрина в сърцето. 
Зимата ни се стори дваж 
по-мрачна и мъчителна, 
заради тежката пандемия 
и сега с радост поглеж-
даме календара и чакаме 
слънчеви прогнози. 
Още е далече календар-
ната пролет вярно, но е 
покълнала все пак. Коки-
четата в двора я предиз-
вестиха още преди месец. 
Наболи са и нарциси и от 
по-нетърпеливите лалета. 
При нас – на север, про-
летта има каприза да се 
позабави, затова ще ѝ на-
помним да не се помайва 
с една феерична изложба 
– базар на уникати от плъ-
стена вълна. Изложбата е 
на майсторката в прилож-
ното изкуство Елена Вър-
банова и е четвъртата от 
поредицата „Гурковлии, 
майсторлии“, която Чи-
талище „Свобода-1897“ 
откри миналата година. 
На 26 февруари /събота/ 
от 16.30 часа в читалище-
то в с. Гурково ще можете 
да разгледате и откупите 
ръчно изработени пана 
и мартеници, в които е 
вложена и обичта на май-
сторката. 
Елена Върбанова е фина-
лист в миналогодишното 
издание на Национал-
ния конкурс за сувенири 
„Булгарика“, органи-
зиран от едноименната 
асоциация в рамките на 
най-голямото арт изло-
жение в България – Меж-
дународния панаир на 
занаятите и изкуствата. 
Нейните пъстри уникати 
са често комбинации от 
двете основни техники на 
плъстене на вълна – мок-
ро плъстене и плъстене с 
игли. Част от набраните 
средства от изложбата-
базар ще подпомогнат 
дейността на читалището 

РИМ Добрич се присъединяват 
към националните протестни 

действия

Със затваряне на обектите си 
за посетители на 22 февруари 
2022 година, Регионален ис-
торически музей – Добрич се 
присъедини към обявените 
ефективни протестни дейст-
вия от НФ „КУЛТУРА“ към 
КТ „Подкрепа“. 
На провелата се пресконфе-
ренция Директорът на музея 
– Добрин Добрев направи 
въведение с цифрови данни 
по отношение на действител-
ните разходи към настоящия 
момент.
„Нашият протест не е насо-
чен срещу правителството. 

Ние настояваме за увеличе-
ние на държавната издръж-
ка. Средствата, предвидени 
за 2022 г., са крайно недос-
татъчни. Увеличението на 
разходните стандарти само 
с 5% ще доведе до сериозна 
криза. Ние и сега работим 
при оскъдно отопление, съо-
бразявайки се и със сметките 
за СОТ, вода и консумативи, 
предвид растящите цени. 
Парите, които се отпускат 
по проект, нямат връзка с 
издръжката“, заяви Живко 
Марков, уредник музея за 
„Нова и най-нова история“ и 

представител на синдикална-
та организация. 
По отношение на активност-
та на музея беше направен 
преглед на посещенията през 
изминалите две „ковидни“ 
години, от където стана ясно, 
че при първоначален спад 
и последващ засилен инте-
рес от страна на граждани, 
в зависимост от темата на 
изложбата, посещаемостта е 
равносилна на тази, от пре-
дходните години. Данните за 
2020 и 2021 г. сочат цифрите: 
34-35 000 посещения и 37 из-
ложби, голяма част от които 
са по време на национални 
празници и почивни дни.
Освен организираните из-
ложби, РИМ Добрич отчита 
и активна научна, археологи-
ческа и издателска дейност. 
Три от обектите – къщите-
музеи „Йордан Йовков“, 
„Адриана Будевска“ и „Во-
енно гробище“ са паметници 
на културата от национално 
значение  и са много добре 
поддържани.
Според изнесените данни, 
стимулирането на кадрите и 
привличането на млади спе-
циалисти е невъзможно. Му-
зейните работници остават с 
надежда за увеличение на ос-
новния стандарт на музеите, 
като не изключват готовност 
за още протестни действия.

Геновева 
ПОЛИМЕНОВА

в с.Гурково.
 Каним ви сърдечно на 
нещо интересно и уни-
кално, което не може да 
си види всеки ден!

Наталия ДИМИТРОВА
Председател на НЧ „Сво-
бода 1897”
С.Гурково, Общ.Балчик

1.Ново обсъждане, с предложение за ОТМЯНА на решение 
№ 467 по Протокол № 29/21.01.2022 година
Вносител: Николай Колев – председател на ОбС - Балчик
2. 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
3. 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
4.Промяна в индивидуалните основни месечни заплати на 
Кметовете на кметства в община Балчик.   
Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик
5.Кандидатстване на Община Балчик с проект “Обновяване 
и обособяване на места за спорт и отдих в населени места 
на територията на община Балчик“ по Процедура за 
безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.585 
МИГБалчик-Генерал Тошево - Мярка 7.2. „Инвестициив 
създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“
Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик
6.  Приемане Общински план за младежта за 2022г. на 
Община Балчик
Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик
7.Предложение за актуализиране на списъка на 
педагогическите специалисти от общинските училища 
и детски градини, които имат право на транспортни 
разноски за 2022 година, съгласно Приложение № 11 в, 
прието с Решение № 292 от Протокол № 20 от 15.01.2018г. 
на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в 
обстоятелствата през учебната 2021/2022г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик
8. Годишна програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост през 2022 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик
9.Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 
53120.503.221 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 февруари 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:
Д н е в е н  р е д:

Балчик, ул. „Бузлуджа “
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
10.Разглеждане на заявление от Атче Мехмедова Асанова 
от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище. 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
11. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.37 по 
кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми “ 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
12. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.38 по 
кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“ 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
13. Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране 
на ползването на пасищата и мерите – общинска 
собственост по реда на чл.37о и чл.37и от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, 
за стопанската 2022/2023 година
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
14.Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на 
част от общински имот-публична общинска собственост 
– медицински кабинет № 207 /кардиологичен кабинет/, с 
площ 17.82 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в “Медицински 
Център І” ЕООД, ул. “Д-р Златко Петков”№ 1, актуван с 
АОС 217 от 22.02.1999 година
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
15.Отдаване под наем на общински имоти - публична 
общинска собственост, представляващи части от ПИ№ 
02508.7.359, чрез търг с тайно наддаване на 13 броя 
павилиони, находящи се в град Балчик, алея “Двореца” 
всеки с площ 4.5 кв. м. 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
16. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част 
от имот публична-общинска собственост, представляващ 
тротоар на пл. “Кап. Георги Радков“, гр. Балчик, част от 
ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, 
публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. 
павилион за продажба на пържена риба с площ 64 кв.м.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
17. Разни

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на ОбС-Балчик


