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горепосочените имоти при 
провеждане на процедура-
та за отдаване под наем чрез 

публично оповестен конкурс в размер на :
2.1. 65,28 лв. /шестдесет и пет лева и двадесет и 
осем стотинки/, без ДДС. 
2.2. 96,53 лв. /деветдесет и шест лева и петде-
сет и три стотинки/, без ДДС.
2.3. 68,43 лв. /шестдесет и осем лева и четири-
десет и три стотинки/, без ДДС.
2.4. 71,07 лв. /седемдесет и един лева и седем 
стотинки/, без ДДС.
2.5. 165,43 лв. /сто шестдесет и пет лева и чети-
ридесет и три стотинки/, без ДДС,    съгл.  чл. 
102 /4/ от Закона за лечебните заведения.
3.  В конкурса могат да вземат участие канди-
дати, които :
      3.1. са регистрирани по ТЗ.
      3.2. са завършили висше образование по ме-
дицина и притежават съответната специалност, 
отнасяща се за горепосочените кабинети. 
4. След сключване на договорите за наем, на-
емателите следва да използват горепосочените 
имоти, като медицински кабинети и да не про-
менят предназначението им. 
5. Упълномощава Управителя на „МЦ І” ЕООД, 
гр. Балчик да подпише договори за наем на обо-
рудване в посочените кабинети, след подписва-
не на договори за наем на помещенията.
6. Упълномощава кмета на Община Балчик да 
извърши всички последващи правни и факти-
чески действия по изпълнение на решението.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват - 17 общин-
ски съветници
16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ 
СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: 
Предложение за отдаване под наем на меди-
цински кабинети № 208, чрез провеждане на 
публично оповестен  конкурс.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общи-
ната
РЕШЕНИЕ № 24: На основание чл. 21, ал. 2, 
във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 
от ЗОС и чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от НОРПУРОИ на 
ОбС – Балчик, приета с реш. № 238 /27.02.2009 
г., изм. и доп. с реш. № 748/17.02.2011 г. и № 
531/27.02.2014 г., Общински съвет - Балчик 
реши:
1. Чрез провеждане на публично оповестен кон-
курс, за срок от 5 /пет/ години, да бъде отдаден 
под наем, съгласно предназначението си меди-
цински кабинет № 208 /неврологичен/ с площ 
от 17,44 м2, находящ се на втори етаж в “Меди-
цински център І” ЕООД – публична общинска 
собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 
г.,  намиращ се на ул. “Д – р Златко Петков”, гр. 
Балчик 
2. Утвърждава начална годишна наемна цена 
при провеждане на процедурата за отдаване 
под наем чрез публично оповестен конкурс в 
размер на 66,97 лв. /шестдесет и шест лева и 
деветдесет и седем стотинки/, без ДДС,    съгл.  
чл. 102 /4/ от Закона за лечебните заведения.
3.  В конкурса могат да вземат участие канди-
дати, които :
        3.1. са регистрирани по ТЗ.
        3.2. са завършили висше образование по 
медицина и притежават съответната специал-
ност, отнасяща се за горепосоченият кабинет. 
4. След сключване на договора за наем, наема-
телят следва да използва имота, като медицин-
ски кабинет и да не променя предназначението 
му. 
5. Упълномощава Управителя на „МЦ І” ЕООД, 
гр. Балчик да подпише договори за наем на обо-
рудване в посоченият кабинет, след подписване 
на договора за наем на помещението.
6.Упълномощава кмета на Община Балчик да 
извърши всички последващи правни и факти-
чески действия по изпълнение на решението.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват - 16 общин-
ски съветници
16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ 
СЕ”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 4

от заседание на Общински съвет - Балчик, 
проведено на 17 ноември 2016 година

По петнадесета точка от дневния ред: Даване на съгласие за измене-
ние на ПУП – ПРЗ за УПИ ХVІ в кв. 26 и ПИ № 02508.1.329 по плана 
на в.з. „Изгрев”, град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 25: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 62а, ал. 4 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на те-
риторията, общински съвет Балчик дава съгласие за изменение на ПУП 
– ПРЗ за УПИ ХVІ в кв. 26 и ПИ 02508.1.329 по плана на в.з. „Изгрев”, 
гр. Балчик.
ІІ. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите 
действия по изпълнение на решението.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват - 16 общински съветници
15 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на 
съгласие и предоставяне за безвъзмездно ползване на обособена част 
от имот – публична общинска собственост на Министерството на 
здравеопазването гр. София, за нуждите на Филиал за спешна меди-
цинска помощ гр. Балчик. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 26: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 
3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 58, ал. 2 и ал. З от НОР-
ПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с писмо вх. № 04-35-3/28.10.2016 
г. от Д-р Адам Персенски - Заместник-министър на Здравеопазването:
1. Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя за безвъз-
мездно ползване на Министерство на здравеопазването гр. София, пл. 
„Света Неделя“ №5, представлявано от Д-р Петър Москов - Министър на 
здравеопазването, за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ 
гр. Балчик, обособена част от имот - публична общинска собственост, 
съгласно АОС № 217/22.02.1999 г., а именно: помещения с обща площ 
от 278 м2., находящи се на първия етаж от шестетажна сграда - Общин-
ска болница Балчик, представляващи самостоятелен обект в сграда № 
02508.82.2.1.2 по кадастралната карта на гр. Балчик, както и прилежащ 
терен с площ от 170 м2, част от ПИ № 02508.82.2 по кадастралната карта 
на гр. Балчик.
2. Определя срок на безвъзмездно ползване: 10 /десет/ години, считано 
от датата на подписване на договор между страните.
3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите 
правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на 
договор.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват - 16 общински съветници
16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седемнадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на община 
Балчик по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 27: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и 
т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по 
процедура BG05М9ОР001-2.005 „Активно включване“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Общинският съ-
вет Балчик:
РЕШИ:
1. Дава съгласие:
-  Община Балчик да подаде проектно предложение по процедура BG-
05М9ОР001-2.005 „Активно включване“ на Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси“ 2014-2020; 
 -  да се създаде и функционира  социалната услуга „личен асистент“, 
както и да се предоставят почасови интегрирани здравно – социални ус-
луги,  насочени към   лица  с  увреждания (вкл.  и  деца  с увреждания) 
и с хронични заболявания, и към възрастни хора, които имат нужда от 
помощ при изпълнение на ежедневните си дейности.
2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите 
фактически действия по изпълнение на настоящото решение.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват - 16 общински съветници
16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осемнадесета точка от дневния ред: Издаване на Запис на за-
повед от община Балчик, в полза на Министерството на образова-
нието и науката, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 
BG05M2OP001-3.001-0052, за изпълнението на проект „Заедно мо-
жем”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 28: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 
и ал. 5 от ЗМСМА, с изпълнение на  договор за безвъзмездна финансова 
помощ №  BG05M2OP001-3.001-0052 от 21.10.2016 г., одобрен за фи-
нансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, и във 
връзка с процеса на верификация и контрол на разходите по договорите 
за безвъзмездна финансова помощ, Общински съвет
РЕШИ:
1. В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №  
BG05M2OP001-3.001-0052 от 21.10.2016 г., упълномощава кмета на Об-
щина Балчик да подпише Запис на заповед по образец от Договарящия 
орган, неотменимо и безусловно се задължава, без протест и разноски, 
без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било 
характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплати на 

поемателя – Министерство на образованието и 
науката, в чиято структура е Главна Дирекция 
„Структурни фондове и международни образо-
вателни програми“, определена за Управляващ 
орган на Оперативна програма „Наука и обра-
зование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, с 
адрес: София 1000, бул. Дондуков № 2А, ЕИК: 
000695114, сумата от 87 578,76 лева (осемдесет 
и седем хиляди петстотин седемдесет и осем лв. 
и 76 ст.), покриваща пълния размер на искания 
аванс по договор № BG05M2OP001-3.001-0052 
от 21.10.2016 г по проект „Заедно можем“- 
представляваща 20 % от размера на безвъз-
мездната финансова помощ за изпълнение на 
договора. Падежът на паричното задължение е 
120 календарни дни след изтичане на срока на 
договора за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ.
2. Възлагам на Кмета на Община Балчик или 
упълномощено от него лице да подготви необхо-
димите документи, във връзка с получаване на 
авансово плащане по  договор за безвъзмездна 
финансова помощ №BG05M2OP001-3.001-0052 
от 21.10.2016 година. 
3. Възлагам на Кмета на Община Балчик всич-
ки последващи юридически и фактически 
действия във връзка с изпълнението  на горе-
изложеното. 
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 15 общин-
ски съветници
15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ 
СЕ”

По деветнадесета точка от дневния ред: 
Предложение за отпускане на еднократни 
финансови помощи
Вносител: д-р Маргарита Калинова – пред-
седател на ПКЗССЗ
РЕШЕНИЕ № 29: 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. Василка Тодорова Канаврова от гр. Балчик, 
за лечение на съпругът й Иван Димитров Ка-
навров, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.
2. Севдалина Радославова Атанасова от с. Се-
нокос, за социално подпомагане, в размер на 
200,00 (двеста) лева.
3. Садифе Алилова Идризова от гр. Балчик, 
за социално подпомагане, в размер на 200,00 
(двеста) лева.
4. Мария Петрова Вутова от гр. Балчик, за со-
циално подпомагане, в размер на 200,00 (двес-
та) лева.
5. Бейхан Ибрямов Селимов от гр. Балчик, 
за социално подпомагане, в размер на 200,00 
(двеста) лева.
6. Неджимие Аптураман Ахмед от гр. Балчик, 
за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.
7. Пламен Маринов Петров от гр. Балчик, за со-
циално подпомагане, в размер на 200,00 (двес-
та) лева.
8. Фатме Сабриева Ибрямова от гр. Балчик, за 
лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) 
лева.
9. Сали Ахмедов Салиев от гр. Балчик, за соци-
ално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) 
лева.
10. Надежда Софрониева Арсланбедова от с. 
Стражица, за социално подпомагане, в размер 
на 150,00 (сто и петдесет) лева.
11. Катя Андонова Христова от с. Стражица, за 
социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто 
и петдесет) лева.
12. Ива Михайлова Миркова-Събева от гр. Бал-
чик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристо-
тин) лева.
13. Нелета Ангелова Рахнева от с. Стражица, за 
социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) 
лева.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 15 общин-
ски съветници
15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ 
СЕ”

Илиян СТАНОЕВ,
Председател на 

ОбС Балчик


