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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК

									
П Р О Т О К О Л № 28
от заседание на Общински съвет - Балчик,
проведено на 13 септември 2018 година
4 уч.
III-902 и изграждане на участък от същия път по ново
паралелка от два класа (слята) VІ - VІІ клас трасе.
(11+7) 18 ученици
2. В обхвата на местностите „Маджарлъка“,
„Бостанджи баалар“ и „Фитята“ („Бадемите“),
1. ОУ “Г. С. Раковски” село Сенокос землище Оброчище извън защитените зони по Закона
бр. уч.
Недостиг
за биологичното разнообразие да се определи УЗ паралелка от два класа (слята) V - VІ клас
„вилна зона“ (Ов).
(11+10)
21 ученици
3. Да се предвиди разширение на
територията на с. Кранево, като в проектните граници
ІІІ. Осигурява допълнително финансиране на населеното място се включат земите, попадащи в
от местни приходи за учебната 2018/2019 г., по чл. трети и четвърти масив от землището на селото , като
68, ал. 4, т. 2 и ал. 6, т. 2 от Наредбата за финансиране за тази територия се определи жилищна устройствена
на институциите в системата на предучилищното и зона (УЗ) с малка височина (Жм), предвид очакваното
училищното образование, както следва:
нарастване на механичния прираст на населението.
Горното да се съобрази с недопускане увеличаването
•
в размер на 20 на сто от размера на на кумулативния ефект на въздействието върху
съответния единен разходен стандарт за защитена зона BG0002082 „Батова“.
издръжка на ученик, за общо 17 ученици от
4. В Правила и нормативи за прилагане
ОУ „В. Левски“ с. Соколово в паралелките на Общия устройствен план на община Балчик и
по т. І.1
специфични изисквания, правила и нормативи за
•
в размер на 40 на сто от размера на съответния устройство на територията изискванията, чл. 16, ал.
единен разходен стандарт за издръжка на 3 да отпадне изцяло.
ученик за общо 4 ученици от ОУ „В. Левски“
5. В Правила и нормативи за прилагане
с. Соколово в паралелките по т. ІІ.1
на Общия устройствен план на община Балчик и
специфични изисквания, правила и нормативи
ІV. Упълномощава кмета на Община
за устройство на територията (ПН и СИПН), чл.
Балчик да извърши всички последващи правни и
28, ал. 4, чл. 29, ал. 2, чл. 30, ал. 3 нормативите
фактически действия по изпълнение на решението.
за плътност на застрояване, интензивност на
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват –
застрояване, минимална озеленена площ и височина
17 общински съветници
на застрояването да бъдат приведени в съответствие
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 със съответните нормативи по Закона за устройство
на черноморското крайбрежие.
По тринадесета точка от дневния ред: Предложение
6. В ПН и СИПН, чл.чл. 29 и 30 да отпаднат
за актуализиране списъка на средищни училища ограниченията по отношение застроената площ на
и детски градини в община Балчик, за учебната един обект от основното застрояване в УПИ.
2018/2019 г., съгласно ПМС № 128 от 29.06.2017 г.
7. В ПН и СИПН изискванията, в чл. 9, 10,
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
14, 15, 28, 29, 30, 31, 33, 34 вместо задължително за
РЕШЕНИЕ № 441: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и се запише препоръчително изграждане на разделна
т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от ЗПУО и чл. 3, ал. 1 от канализация за атмосферните и отпадъчните води.
ПМС № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии
8. В графичната част на проекта да се отрази
за включване в Списъка на средищните детски акваторията за включването и в общия баланс на
градини и училища, във връзка с информационни територията, както и местата за евентуално бъдещо
карти представени от директорите на: ОУ „Антим I“, изграждане на яхтени и рибарски пристанища.
СУ „Христо Ботев, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
9. В графичната част на проекта да се
Балчик; ОУ „Васил Левски“; ОУ „Г. С. Раковски“; сигнират всички поземлени имоти извън населените
ДГ „Първи юни“, ДГ „Добруджанче“; ДГ „Дъга“ с. места с действащи ПУП, на основание данни,
Гурково
предоставени от общинската администрация.
Общински съвет – Балчик
реши :
ІІ. Възлага на Председателя на Общински съвет –
1. Предлага
на
Министерството
на Балчик да изпрати настоящото решение на МРРБ,
образованието и науката за учебната възложител на проекта.
2018/2019 година следните образователни ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 17 общински
институции от община Балчик да бъдат съветници
включени в Списъка на средищните „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
детски градини и училища по ПМС № – 0
128/2017 г.:
•
СУ „Христо Ботев“ Балчик – 46 По петнадесета точка от дневния ред:
пътуващи ученици
Предложение за избор на съдебни заседатели за
•
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Окръжен съд – Добрич за мандат 2019-2022 г.
Балчик – 16 пътуващи ученици
Вносител: Галин Началников – председател на
•
ОУ „Антим I“ Балчик – 26 пътуващи времена комисия
ученици
РЕШЕНИЕ № 443: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и
•
СУ „Хр. Смирненски“ с. Оброчище т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68а, ал. 4 от Закона
– 43 пътуващи ученици
за съдебната власт, Общински съвет – Балчик:
•
ОУ „Георги Раковски“ с. Сенокос – І. Определя двама кандидата за съдебни заседатели
72 пътуващи ученици
за Окръжен съд – Добрич, за мандат 2019 – 2022
•
ОУ „Васил Левски“ с. Соколово – година, съгласно Списък на предложените от
38 пътуващи ученици
Временната комисия, избрана с Решение № 407 по
•
ДГ „Добруджанче“ с. Дропла – 5 Протокол № 27 от 26.07.2018 г. на Общински съвет
пътуващи деца
– Балчик, в състав:
•
ДГ „Първи юни“ с. Оброчище – 6
1. Виолета Иванова Балтова
пътуващи деца
2. Желязко Георгиев Асенов
•
ДГ „Дъга“ с. Гурково – 4 пътуващи и ги предлага за избиране от Общото събрание на
деца
съдиите от Апелативен съд – град Варна.
2. Упълномощава кмета на Община Балчик ІІ. Възлага на Председателя на Общински съвет
да извърши всички правни и фактически – Балчик да изпрати настоящото решение на
действия по изпълнение на решението.
Председателя на Апелативен съд – Варна, ведно с
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват –
документите по чл. 68, ал.3 от Закона за съдебната
17 общински съветници
власт.
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 17 общински
съветници
По четиринадесета точка от дневния ред: „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Изразяване мотиви за не съгласуване и предложения – 0
за преработка на предварителен проект за общ
устройствен план на община Балчик, по Решение По шестнадесета точка от дневния ред:
№ 278/14.12.2017 г., Протокол № 18 от заседание на Определяне на представител на община Балчик
Общински съвет – Балчик.
пред Общото събрание на „МБАЛ Добрич” АД за
Вносител: Мелих Хаджиев – председател на извънредното общо събрание.
ПКУТСЕ
Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС
РЕШЕНИЕ № 442: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. РЕШЕНИЕ № 444: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9
11 и т. 23; чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет и 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
- Балчик изразява своите мотиви за не съгласуване и местната администрация, във връзка с чл. 19 от
и предложения за преработка на предварителен Наредбата за условията и реда за упражняване
проект за общ устройствен план на община Балчик, правата на собственост на Община Балчик в
по Решение № 278/14.12.2017 г., по Протокол 18 от търговски дружества с общинско участие в капитала,
заседание на Общински съвет – Балчик, както следва: за участието на общината в граждански дружества
1. Да се запазят предвижданията на и за сключване на договори за съвместна дейност,
предварителния проект по отношение изграждане на Общински съвет-Балчик РЕШИ:
обход на с. Кранево, както и за реконструкция на РП 1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева

за представител на Община Балчик в Общото събрание на акционерите
на „МБАЛ – Добрич” АД, което ще се проведе на 28.09.2018 г. от 10:00 ч. в
Административната сграда на „МБАЛ – Добрич”, а при липса на кворум ще се
проведе по реда на чл.227, ал.3 от Търговския закон на 15.10.2018 г. от 10.00 часа
на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване
по смисъла на чл.226 от Търговския закон.
2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията
от дневния ред, както следва:
- По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за промяна в състава
на Съвета на директорите на „МБАЛ Добрич” АД, чрез освобождаването
на Венда Николова Зидарова като член на Съвета на директорите и избира
Милена Георгиева Гюрова-Гунчева за член на съвета на нейно място.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 16 общински съветници
„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1, не гласуват - 2
По седемнадесета точка от дневния ред: Отчет за дейността на общински
съвет – Балчик за периода месец януари - юли 2018 година
Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС
ЗА ИНФОРМАЦИЯ
По осемнадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за
продажба на ПИ № 53120.502.394 по кадастралната карта на с. Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 445: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3
и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-1/12.07.2018
г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 14 640.00
лв. (четиринадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева), без ДДС за
продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него
сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.502.394 по
кадастралната карта на с. Оброчище (УПИ I, кв. 37 по ПУП на с. Оброчище) с
площ от 732 м2 (седемстотин тридесет и два квадратни метра), актуван с АОС
№ 4761/16.08.2018 г. на Елена Колева Тимошкова.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 16 общински съветници
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на
еднократни финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ № 446: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови
помощи, както следва:
1. Исмаил Хюсеин Али от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на
300,00 (триста) лева
2. Руска Гошева Станчева от с. Гурково, за социално подпомагане, в размер на
250,00 (двеста и петдесет) лева.
3. Неджибе Исмаилова Яшарова от гр. Балчик, социално подпомагане, в размер
на 150,00 (сто и петдесет) лева.
4. Марияна Пейчева Петкова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00
(петстотин) лева.
5. Гюлденис Севдова Митева с. Дъбрава, за социално подпомагане, в размер на
200,00 (двеста) лева.
6. Илия Колев Илиев от с. Оброчище, за лечение, за лечение, в размер на 300,00
(триста) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище – Данаил
Караджов.
7. Елена Кирова Канева от с. Преспа, за лечение, в размер на 200,00 (двеста)
лева.
8. Мердан Ибрям Хюсеин от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300,00 (триста)
лева.
9. Севинч Сали Демир от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на
300,00 (триста) лева.
10. Атанаска Маринова Василева от с. Преспа, за лечение, в размер на 500,00
(петстотин) лева.
11. Сузана Демирова Фердинантова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в
размер на 500,00 (петстотин) лева.
12. Анифе Юмитова Мехмедова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300,00
(триста) лева.
13. Йорданка Колева Джамбазова от с. Църква, за социално подпомагане, в
размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
14. Виолета Нелетова Ангелова от с. Стражица, за социално подпомагане, в
размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
15. Мевлида Расим Ахмед от гр. Балчик, за операция и лечение, в размер на
400,00 (четиристотин) лева.
16. Вичо Стефанов Катев от с. Кремена, за лечение, в размер на 200,00 (двеста)
лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 16 общински съветници
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По двадесета точка от дневния ред: Изменение на решение № 89, т. 10 от
протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 30
март 2017 година
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 447: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 4, т. 1, чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си поради прекратяване котирането
на индекса “СОФИБОР” от БНБ, считано от 01.07.2018 г., да се измени т.10 от
решение № 89 от 30.03.2017 г. на ОбС – Балчик, както следва:
- било “Годишен лихвен процент: 3-месечен СОФИБОР плюс максимална
надбавка до 5% годишно”;
- става “Годишен лихвен процент: ОЛП на БНБ плюс максимална
надбавка до 5% годишно”.
2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 16 общински съветници
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ИЛИЯН СТАНОЕВ,
Председател на
ОбС Балчик

