ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

2 август - 5 септември 2018 г. 6

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 27
от заседание на Общински съвет - Балчик,
проведено на 26 юли 2018 година

местна дейност 412 “Многопрофилни болници за активно
лечение”, § 55 01 “Капиталови трансфери за нефинансови
предприятия”, за закупуване на рентгенов апарат за дентални
снимки за “Медицински център - I - Балчик”.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения
резерв за 2018 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи
действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 18
общински съветници
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По тринадесета точка от дневния ред: Завишаване на
бюджета на кметство Кранево в местна дейност 284
“Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
производствени аварии”, за почистване коритото на
река Краневска
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 417:   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл.27 от
Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна
прогноза за следващите три години и съставянето,
изпълнението и отчитането на общинския бюджет
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на
кметство Кранево в местна дейност 284 “Ликвидиране на
последици от стихийни бедствия и производствени аварии”
да бъде завишен с 12 000 лева, за почистване на коритото на
река Краневска.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения
резерв за 2018 г.
3. 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
По четиринадесета точка от дневния ред: Приемане на
актуализиран бюджет на капиталовите разходи в частта
за основните ремонти на община Балчик за 2018 г., и
съгласие за трансформиране на част от целевата субсидия
за капиталови разходи и целеви трансфер за извършване
на неотложни текущи ремонти на общинските пътища в
община Балчик през 2018 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 418: 1. Общински съвет Балчик не
приема актуализирана инвестиционната програма за
2018 година в частта и за основните ремонти в размер
на 1 015 523 лева.
2. Общински съвет Балчик не одобрява разпределението
на целевата субсидия за капиталови разходи, в частта и
за основните ремонти на четвъртокласната пътна мрежа
в размер на 635 200 лв.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 17
общински съветници
„ЗА” – 7; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10
ПРЕГЛАСУВАНЕ ПОИМЕННО ПРОЕКТА – 17 общински
съветници
„ЗА” – 7; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10
По петнадесета точка от дневния ред: Одобряване на
извършените разходи за командировка и получени
средства от Кмета на община Балчик и Председателя на
Общинския съвет за периода от 01.04.2018 г. до 30.06.2018
г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 419:   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.
2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките
в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, Общински съвет
Балчик,
РЕШИ :
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки
в страната от Кмета на община Балчик за периода от
01.04.2018 г. до 30.06.2018 г., в размер на – 251,36 лв.,
отчетени като разход по Функция „Общо държавни служби”,
Д/ст 122, подпараграф 1051.
2. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки
в страната от Председателя на ОбС Балчик за периода
от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г., в размер на - 140,00 лв.,
отчетени като разход по Функция „Общо държавни служби“,
Д/ст 123, подпараграф 10-51.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 15
общински съветници
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение
за промяна на списъка на длъжностните лица, които
имат право на транспортни разходи, поради настъпила
промяна в обстоятелството, относно местоживеене и
настоящ адрес, съгласно приложение № 11-Б, прието с
Решение № 43/25.01.2017 г., по Протокол № 20 на ОбС
Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 420:   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от ЗПФ и Наредбата за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности
за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:
1. Общински съвет Балчик допълва списъка на
длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители от
Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота
за 2018г., в населени места в рамките на общината, които
имат право на транспортни разходи на Кръстинка Василева
Михайлова-Георгиева– на социоконсултант в ДСП пътуваща
по направление Царичино – Балчик и обратно.
2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи
действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 15
общински съветници
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По седемнадесета точка от дневния ред: Актуализация
на годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост през 2018 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 421:   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12
и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост, актуализира годишната програма за управление

и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на ЗОС през 2018 г., приета с
решение № 290 от 25.01.2018 г. на ОбС-Балчик, като допълва:
1. Раздел ІІІ Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следният
имот:
- Незастроен жилищен урегулиран поземлен имот с площ от 1111.00 м2, представляващ №
18160.501.421 по кадастралната карта на село Гурково, община Балчик.
- Незастроен поземлен имот с площ от 491 м2, представляващ № 02508.81.187 по
кадастралната карта на гр. Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 15 общински съветници
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По осемнадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на  ПИ № 18160.501.421 по
кадастралната карта на с. Гурково, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 422:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41,
ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински
Съвет – Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински
имот, съгласно АОС № 4760/03.07.2018 г., представляващ незастроен жилищен урегулиран
поземлен имот с идентификатор № 18160.501.421 по кадастралната карта на село Гурково,
община Балчик / УПИ ІІІ, кв.49 по ПУП на с.Гурково/, с площ от 1111.00 м2 /хиляда сто и
единадесет квадратни метра/.
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 8888.00 лв. /осем хиляди осемстотин
осемдесет и осем лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;
3.   Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на
Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 15 общински съветници
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По деветнадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.187 по
кадастралната карта на град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 423:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от
ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик:
1. Отменя свое Решение № 875 по Протокол № 67 от 30.08.2011 година, в частта
му касаеща имот № 02508.81.187 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете
чешми” с площ от 491.00 м2, актуван с АОС 4118/19.07.2011 година.
2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот,
съгласно АОС № 4118/19.07.2011 г., представляващ незастроен поземлен имот в строителни
граници № 02508.81.187 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми”, с
площ от 491.00 м2 /четиристотин деветдесет и един квадратни метра/.
3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 730.00 лв. /
четиринадесет хиляди седемстотин и тридесет лева/, без ДДС като начална цена за
провеждане на търга;
4.   Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга
по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински
Съвет – Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 16 общински съветници
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По двадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Зорница Димитрова
Браун, за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 53120.504.246 по
кадастралната карта на с. Оброчище, в.з.”Изгрев”, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 424:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС;
чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет –
Балчик и във връзка със заявление вх. № 94З-336-1/09.05.2018 г., дава съгласието си да се
прекрати съсобствеността между Община Балчик и Зорница Димитрова Браун отгр.Балчик,
по отношение на ПИ № 53120.504.246 по кадастралната карта на с.Оброчище, в.з. „Изгрев”,
УПИ ІІ, кв.30 по ПУП на в.з „Изгрев”, с. Оброчище, целият с площ 572.00 м2, като Зорница
Димитрова Браун изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 32.00 м2 (тридесет и два
квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4759/03.07.2018 г
2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 984.00 лв. /деветстотин
осемдесет и четири лева/, без ДДС.
3.  Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически
действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 16 общински съветници
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По двадесет и първа точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ
за промяна на улична регулация в обхвата на УПИ IV и разделяне на два нови УПИ в
кв.35 по плана на с. Кранево, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 425:   I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Балчик дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за промяна на улична регулация в
обхвата на УПИ IV и разделяне на два нови УПИ в кв. 35 по плана на с. Кранево,
община Балчик, с отреждане на новообразуваните урегулирани поземлени
имоти за «Ок-обществено обслужване» и «за озеленяване».
II.
Упълномощава
Кмета
на
Община
Балчик
да
извърши
последващи
действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 16 общински съветници
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По двадесет и втора точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за
УПИ III и УПИ VIII, кв. 170, по плана на гр. Балчик, с цел обединяване на двата УПИ и
ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам

* Купувам земеделска
земя в цяла България до
2700 лв./дка. Тел.0898 37
22 71
/10-8/
* Купувам земеделска
земя в общините: Балчик,
Каварна, Шабла, Г. Тошево и Варненска област.
Подготовка на документи.
Тел. 0885838354 0579
77011
/10-10/
Продавам
* Продавам част от
къща в центъра на Балчик. Ул.“Хр.Смирненски“ № 6 тел. 0897 617
426
/10-8/

* Продавам апартамент в бл.2 ж.к.“Балик“
Балчик тел.0898 440
709
/10-8/
* Продавам двустаен
апартамент в ж.к.“Балик“
Балчик, спешно 50 000
лв. тел. 0887 983 113
* Продавам къща в
с.Кремена с 2.8 дка земя.
Изгодно. Тел. 0884474858
Лидия

Разни

* Давам къща под наем
целогодишно, обзаведена тел. 0886690650 в
Балчик
* Давам квартира под
наем обзаведене, дългосрочно. в бл.35. те.

0888702805
2-1
* Търся квартира /
гарсониера, апартамент,
стая/ целогодишно в ж.к.
„Балчик“ Балчик. Тел.
0885 079116
/4-3/
* Давам помещение
под наем 20 кв.м., подходящо за офис, адвокатска кантора, счетоводна
къща или друга дейност.
Помещението се намира
на ул”Приморска “, срещу комплекс “Марина
Сити”. Цената е по договаряне. Тел. за връзка
0899890050, 0893678607
* Търся квартира за сам
човек. Тел.0877712188
/1-1/

РЕШЕНИЕ № 426: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.
11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за
устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава
съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III и УПИ
VIII, кв. 170, по плана на гр. Балчик, Община Балчик, с
цел обединяване на двата УПИ и ПЗ за новообразувания
урегулиран поземлен имот, с отреждане на новообразувания
урегулиран поземлен имот за „Жм – жилищно застрояване“.
II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да
извърши последващи действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 16
общински съветници
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1
По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение
за отпускане на еднократни финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на
ПКЗССД
РЕШЕНИЕ № 427: 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. Асибе Зиядинова Юнузова от гр. Балчик, за социално
подпомагане, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.
2. Вълко Станев Кънчев от с. Рогачево, за лечение, в размер
на 250.00 (двеста и петдесет) лева. Средствата да се получат
от Илияна Димитрова – кмет на с. Рогачево.
3. Мария Михайлова Добрева от гр. Балчик, за социално
подпомагане, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.
4. Пена Илиева Банчева от с. Оброчище, за лечение, в размер
на 500.00 (петстотин) лева. Средствата да се получат от
Данаил Караджов – кмет на с. Оброчище.
5. Мария Радева Станева от с. Безводица, за социално
подпомагане, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.
6. Кирил Драгнев Сандев от гр. Балчик, за социално
подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.
7. Еленка Димитрова Чапаева от гр. Балчик, за социално
подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.
8. Себайдин Ахмедов Алиев от с. Ляхово, за социално
подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева. Средствата да
се получат от Недрет Себайдинова Ахмедова – дъщеря.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 16
общински съветници
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Сключване
на договор   и изпълнение на проект по Програма
INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.,
Приоритетна ос 2 „Един зелен регион“, Специфична цел  
2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване
на природното наследство, ресурсите и културното
наследство.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 428: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с
ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с одобрен проект
на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния
– България 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Един зелен
регион“, Специфична цел 2.1 Подобряване на опазването и
устойчивото използване на природното наследство, ресурсите
и културното наследство, Общински съвет - Балчик
РЕШИ:
1. Дава съгласие:
- Да се осигури изискуемото съфинансиране в размер на 15
007, 27 евро, което представлява 2% собствен принос на
Община Балчик от крайния бюджет за общината;
- Да осигури средства в размер на 134 220 евро –
невъзстановим разход по проекта.
- Гарантира, че Община Балчик ще осигури временно
налични средства до тяхното възстановяване от Програмата.
- Одобрява и дава съгласие Кмета на Община Балчик да
сключи Споразумение за партньорство с Община Мангалия,
Румъния във връзка с изпълнение на гореспоменатото
проектно предложение;
- Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички
необходими стъпки по реализацията и отчитането на проекта;
- Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа
на Общинския план за развитие 2014-2020, Приоритет
1. Устойчиво развитие на туристическия сектор чрез
разширяване на предлаганите туристически продукти и
удължаване на туристическия сезон. Мярка 1.1.1 Поддържане
и подобряване на транспортната, комуникационна и друга
инфраструктура на туризма.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 16
общински съветници
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ИЛИЯН СТАНОЕВ,
Председател на
ОбС Балчик
Следващия брой на вестника очаквайте на 5
септември 2018 г.
                                                                    От Редакцията

