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ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВО

Препис-извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ
№ 21
от заседание на Общински съвет - Балчик,
проведено на 22 февруари 2018 година
По първа точка от дневния ред: Отмяна на Решение
292 по Протокол № 20 от заседание на Общински съвет
Балчик проведено на 25.01.2018 година
Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС
РЕШЕНИЕ № 302: І. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА;
Заповед № АдК-04-67 от 06.02.2018 година на Областен
управител на област Добрич, общински съвет Балчик не
отменя Решение 292 по Протокол № 20 от заседание на
Общински съвет Балчик, проведено на 25.01.2018 година.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 19
общински съветници
„ЗА” – 5; „ПРОТИВ” – 13; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1
По втора точка от дневния ред: Определяне на
помещения в сградата на МБАЛ – Балчик за настаняване
на бедстващи бездомни граждани.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 303: 1. На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1 от ЗОС,Общински съветБалчик дава съгласие стаи № 11 и № 12 на първи етаж в
западното крило на МБАЛ-Балчик ЕООД да се използват
за подслон на бедстващи от студа бездомни граждани през
зимния период - от 01 ноември до 31 март, където да бъдат
настанявани за не повече от три дни.
2. Възлага на управителя на МБАЛ-Балчик ЕООД да
предприеме необходимите действия по приемането,
настаняването и престоя в определените помещения на
бедстващите бездомни граждани.
3. Възлага на кмета на Община Балчик да предприеме
необходимите действия по хигиенизиране и подходящо
оборудване на определените помещения.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 19
общински съветници
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
По трета точка от дневния ред: Участие в редовно
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и
канализация” АД, гр. Добрич на 02.03.2018 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 304: На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона
за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет-Балчик
РЕШИ:
1. Дава мандат на упълномощения представител г-н
Димитрин Димитров, заместник-кмет с ресор „Устройство
на територията, туризъм, еврофондове, международно
сътрудничество и екология“ в Община Балчик да гласува
според настоящото решение.
2. Съгласува следната позиция на Община Балчик по точките
от дневния ред на редовното заседание на Асоциацията,
както следва:
- По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за
приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по
ВиК - Добрич за 2017 година;
- По т. 2 от дневния ред: Дава принципно съгласие
за приемане на отчет за изпълнение на бюджета
на Асоциацията по ВиК - Добрич за 2017 година
- По т. 3 от дневния ред: Дава принципно съгласие за
приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК - Добрич за
2018 година, при вноска на Държавата в бюджета 15 000 лева.
- По т. 4 от дневния ред „Други“: В случай, че бъдат внесени
допълнителни въпроси за обсъждане, упълномощава г-н
Димитров да взима решения, като се ръководи от интересите
на Община Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 19
общински съветници
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
По четвърта точка от дневния ред: Приемане на
Отчет на община Балчик за извършените дейности
и предприети мерки в изпълнение на Областната
стратегия за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017
година и на План за действие през 2018 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 305: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21,
ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите
(2012-2020) и писмо от Областен управител на област
Добрич, вх. №РкД-34-60/21.12.2017 г.,Общински съвет –
Балчик
РЕШИ:
1. Приема Отчет на Община Балчик извършените
дейности и предприети мерки в изпълнение на Областната
стратегия за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода
01.01.2017-31.12.2017 година 2. Приема План за действие
през 2018 година 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.
3.
Упълномощава
кмета
на
Община
Балчик
да
извърши
всички
последващи
правни
и
фактически действия по изпълнение на решението.
ГЛАСУВАНЕ,
в залата присъствали – 19 общински
съветници
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3
По пета точка от дневния ред: Приемане на Годишен
доклад за младежта за 2017 г. и приемане на Общински
план за младежта за 2018 година на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 306: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с
ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 и чл. 16 от Закона за
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младежта (Обн. - ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г.,изм.и доп. ДВ. бр. 68 от 2 Август 201 Зг. и бр.14
положения:
от 20 Февруари 2015г.), Общински съвет –Балчик
•
Броя на животните да се съобрази с продуктивното
РЕШИ:
състояние на пасището;
1. Приема Годишен доклад за младежта за 2017 година в Община Балчик.
•
Броят, големината и формата на парцелите зависят от
2. Приема Общински план за младежта за 2018 година в Община Балчик.
периода на възстановяване на тревостоя – при сухи
3. Упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме всички правни и фактически
условия броя им е от 10 до 17 дни, а при поливни 5-10
действия за изпълнение на настоящото решение
дни;
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 19 общински съветници
•
Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
тревите;
•
Животните престояват във всеки парцел до 6 дни;
По шеста точка от дневния ред: Промяна на наименованието на Центъра за настаняване •
Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя;
от семеен тип в гр. Балчик.
•
След всяко използване на парцела се почива 20-30 дни
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
при поливни условия и 40-50 дни при сухи условия.
РЕШЕНИЕ № 307: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във 1.2.3.
Комбинирано използване – сенокосно и пасищно
връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 18а, ал. 1 от Закона за социалното подпомагане, в изпълнение •
Редуване по години.
на § 11 от Преходни и Заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за •
Двуполна система, при която площта се разделя на две
социалното подпомагане, Общински съвет - Балчик:
части, в едната се пасе до края на юли, а в другата се
РЕШИ:
коси, след което начина на ползване на парцелите се
1. Променя наименованието на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без
сменя.
увреждания (ЦНСТДМБУ) в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2. Като прокари за селскостопански животни до местата за
(ЦНСТДБУ).
паша да се ползват съществуващите полски пътища.
2. В целия текст на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Балчик 2016- 3.		
Мерки за опазване, поддържане и подобряване на
2020 г., приета от Общински съвет - Балчик с Решение №172, Протокол №14 от 30.06.2016
мерите и пасищата:
г., думите „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ да се 3.1. Да не се допуска строителство в мерите и пасищата
заменят с думите „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ и думите
без промяна на предназначението им с решение на
„ЦНСТДМБУ” да се заменят с думите „ЦНСТДБУ”.
Общински съвет.
3. В целия текст на План за развитието на социалните услуги в Община Балчик през 3.2. При построяване на навеси следва да се спазват
2018 година, приет с Решение №170, Протокол №12 от 29.06.2017 г., думите „Център
разпоредбите на Закона за устройство на територията и
за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ да се заменят с думите
Закона за опазване на земеделските земи.
„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ и думите „ЦНСТДМБУ” да 3.3. Да не се разорават и превръщат в обработваема земя –
се заменят с думите „ЦНСТДБУ”.
нива.
4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи 3.4. Кмета на населеното място и специализираните
правни и фактически действия по изпълнение на решението.
органи да осъществяват контрол за провеждането на
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 19 общински съветници
мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
в пасищата и мерите. Мероприятията по осигуряване
на пожарна безопасност, се извършва от и за сметка на
По седма точка от дневния ред: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за “Подземна
ползвателите.
оптична мрежа за електронни съобщения” преминаваща през имоти в землище на 3.5. Почистване от камъни:
с.Гурково, землище на с.Царичино, землище на гр.Балчик, землище на с.Оброчище и •
при равни терени почистването да се извършва ръчно,
землище на с.Рогачево община Балчик.
като се събират на купчинки и след това се изнасят;
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
•
при стръмни и застрашени от ерозия терени
РЕШЕНИЕ № 308: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 129
събраните камъни се подреждат на кордони-тераси по
от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУПхоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м.
Парцеларен план за „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения, преминаваща 3.6. Възстановяване на изоставени пасища (чрез умерена
през ПИ 18160.65.13, ПИ 18160.64.12, ПИ 18160.63.77, ПИ 18160.61.42, ПИ 18160.25.9
паша или косене).
в землището на с. Гурково; ПИ 48982.333.15, ПИ 48982.335.224 в землището на 3.7. Почистване от храсти:
с. Царичино; ПИ 02508.537.221, ПИ 02508.50.285, ПИ 02508.88.725, ПИ 02508.542.104, ПИ •
чрез целенасочена паша;
02508.542.605, ПИ 02508.529.605, ПИ 02508.529.103, ПИ 02508.534.102 в землището на гр. •
механично почистване чрез изрязване.
Балчик; ПИ 53120.10.256, ПИ 53120.10.257 в землището на с. Оброчище; ПИ 62788.3.18, 3.8. Борба с плевелната растителност:
ПИ 62788.12.12, ПИ 62788.11.7, ПИ 62788.18.11, ПИ 62788.18.10, ПИ 62788.25.53, ПИ •
чрез навременна коситба;
62788.25.54, ПИ 62788.24.117 в землището на с. Рогачево, община Балчик“.
•
регулирана паша;
II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, •
окосяване на не опасаната трева.
същото да бъде изпратено за обнародване в „Държавен вестник“.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 19 общински съветници
4.		
Ветеринарна профилактика се прилага при
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0
доказано заболяване на животните причинено от
кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в
По осма точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на ПУП – ПР за УПИ ХХХ
изолация и не се допуска паша на животни в заразени
– “за движение и транспорт” и ПРЗ за УПИ ХІІ, кв. 317 по плана на град Балчик – “за
участъци. При необходимост да се премине към
озеленяване”.
химизация на неблагополучните райони със специфични
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
ветеринарни препарати.
РЕШЕНИЕ № 309: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 134, ал. 1, т. 2, 5.		
При необходимост, частите от мерите и пасищата,
във връзка с чл. 208 (1) от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик не
предназначени за изкуствени пасища да се засяват с
дава съгласие за изменение на ПУП – ПР за УПИ ХХХ – “за движение и транспорт” и ПРЗ
подходящи тревни смески.
за УПИ ХІІ – “за озеленяване” и промяна отреждането на урегулирания поземлен имот в “За 6.		
Охрана на наетите мери и пасища от общински
паркинг и озеленяване” в кв.317 по плана на гр.Балчик.
поземлен фонд е съответно за сметка на ползвателите.
II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по 7.		
Режим на ползване, забрани и ограничения:
изпълнение на решението.
7.1. Въвеждат се ограничения за ползване на пасища,
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 19 общински съветници
включени в Натура 2000.
„ЗА” – 9; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 10
Забранява се:
По девета точка от дневния ред: Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране
на ползването на пасищата и мерите – общинска собственост по реда на чл.37о и чл.37и
от ЗСПЗЗ, за стопанската 2018/2019 година
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 310: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 и ал.4, във връзка с чл.37о
от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 41 от Закона за
подпомагане на земеделските производители и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет – Балчик реши:
І. Приема актуализиран годишен план за паша за ползването на мери и пасища
в землищата на Община Балчик за 2018/2019 година, при спазване на следните
правила при ползването на мерите и пасищата на територията на общината.
1. Перспективният експлоатационен план за паша в землищата на Община Балчик е
съобразен с осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания
определени с Национален стандарт 4.1. от ”Условия за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние”: „Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени
площи (пасища и мери), са длъжни да ги поддържат, чрез паша с минимална гъстота от 0,15
животински единици на хектар (ЖЕ/ха)”.
1.1.
Приема се допустимо натоварване по видовете животни:
Вид/род на животното

Полагащи се площи за 1бр. животно

Едър рогат добитък

до 8 дка

Овце и кози

до 2 дка

Еднокопитни животни

до 10 дка

1.2. Мерки, свързани с пашуването:
1.2.1.
При свободна паша се спазват следните основни положения:
•
Начало на пашата – в края на фаза на вретенене на тревните култури при височина на
тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. – за крави;
•
Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен;
•
При силно охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на
вегетацията;
•
Да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се избегне
селективното изпасване.
1.2.2.
При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на следните основни

превръщането на ливади или пасища в обработваеми
земи;
•
коситба в размножителния период на птиците;
•
използването на определени торове или средства за
растителна защита;
•
унищожаването на видове от флората – късане,
изкореняване, изкопаване и сеч;
•
преминаване и престой с моторни средства;
•
паша на животни над допустимия вид и брой;
•
изхвърлянето на селскостопански,
битови и други
отпадъци в и до синорите.7.2.
За
пасища
при тревно покритие по-малко от 50% стадата
задължително се пренасочват към друго пасище.
7.3.
Допуска се минимум 1 коситба за съответната
година – до 15 юли за равнинните райони. Косенето да се
извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се
започва от средата към периферията.
ІІ.
Общински съвет – Балчик, дава съгласие за
стопанската 2018/2019 година да се предоставят:
•

1. За общо ползване /чл.37о от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите
от ОПФ в землищата на: село Соколово, село Дропла, както
следва:
№ по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6

землище
с. Соколово
Соколово
Соколово
Соколово
Соколово
Соколово
Соколово
Соколово
Соколово
с. Дропла
Дропла
Дропла
Дропла
Дропла
Дропла
Дропла

Идентификатор
по КК

Площ
на
имота
в дка

67951.48.29
67951.55.50
67951.55.47
67951.47.19
67951.47.17
67951.47.23
67951.59.46
67951.38.217

27,96
12,28
4,64
27,73
3,70
21,12
37,82
929,75

23769.48.27
23769.28.2
23769.34.2
23769.34.3
23769.37.4
23769.39.2

30,162
220,483
125,213
31,797
56,114
79,059

