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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
БАЛЧИК

П Р О Т О К О Л № 6
от заседание на Общински съвет - Балчик, 

проведено на 26 януари 2017 година

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Андреан 
Костов Павленко за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 
02508.6.399 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Овчаровски плаж”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 68: 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 на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 
94А-609-2/14.12.2016 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати 
съсобствеността между Община Балчик и Андреан Костов Павленко от гр. Добрич, по 
отношение на ПИ № 02508.6.399 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ІІІ, кв.34 
по ПУП на в.з. „Овчаровски плаж” гр. Балчик, целия с площ от 450 м2, като Андреан 
Павленко изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 22 м2 (двадесет и два 
квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4699/05.01.2017 г. 
            2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 660.00 
лв. (шестстотин и шестдесет 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 – 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни 
финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССЗ
РЕШЕНИЕ № 69: 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. Нина Михайлова Велева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100,00 
(сто) лева.
2. Петър Иванов Баланов от с. Дропла, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) 
лева.
НЕОДОБРЕНИ МОЛБИ:
1. Петранка Петрова Илиева от гр. Балчик, с препоръка да представи Решение на ТЕЛК 
и становище на лекар.
2. Несрин Абилова Ибрямова от гр. Балчик, с препоръка да представи медицинско от 
личен лекар.
3. Стойка Димитрова Георгиева от гр. Балчик, с препоръка да представи рецепта за 
инжекция.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По петнадесета точка от дневния ред: Даване на съгласие за сключване на 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и прекратяване на съсобственост по 
отношение на новообразувания ПИ № 02508.1.332.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 70: 1. На основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ; чл. 61 от НОРПУРОИ на 
ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 63-2850-1/09.01.2017 г. Общински съвет 
– Балчик дава съгласие да се сключи предварителен договор с „Верангелина” ЕООД 
гр. Балчик, представлявано от Вера Александровна Суригина, чрез пълномощника си 
Златина Сталева за изработване на ПУП с цел присъединяване към УПИ ХХІІІ, кв.14 
по ПУП на в.з. „Изгрев” (ПИ № 02508.1.332 по кад. карта на гр. Балчик) собственост 
на молителя, част с площ от 52 м2 от съседния УПИ ХІІ, кв.14 по ПУП на в.з. „Изгрев 
(ПИ № 02508.1.65 по кад. карта на гр. Балчик) общинска собственост с учредено право 
на строеж.   
            2. След влизане в сила изменението на ПУП, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА, чл. 36 от ЗС, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, Общински съвет – Балчик дава 
съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и „Верангелина” 
ЕООД  по отношение на новообразувания ПИ № 02508.1.332, съгласно скица – проект, 
с площ от 1053 м2, като „Верангелина” ЕООД изкупи частта на Община Балчик, 
равняваща се на 52 м2, актувана с АОС № 4701/13.01.2017 г.
            3. Одобрява пазарната оценка на общинската част в размер на 2 208.00 лв. (две 
хиляди двеста и осем лева)                
           4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се 
действия по изменението на ПУП и след влизането му в сила да сключи договор за 
прекратяване на съсобственост.  
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шестнадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по 
Проект “Красива България”, мярка М01 „Подобряване на обществената среда 
в населените места” с обект Общинска данъчна служба - гр. Балчик, пл. “21 
септември” № 6.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 71: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и 
във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Проект “Красива България”, 
мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект 
Общинска данъчна служба - гр. Балчик, пл. “21 септември” № 6, Общинският съвет 
Балчик:

РЕШИ:
1.  Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Проект “Красива 

България” и да реализира обект Общинска данъчна служба - гр. Балчик, пл. “21 
септември” № 6 на стойност с ДДС 299 402,00 лв. (двеста деветдесет и девет хиляди 
четиристотин и два лева).

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 199 402,00 лв. (сто 
деветдесет и девет хиляди четиристотин и два лева) с ДДС или 66,60 % от общата му 
стойност, от бюджета на Община Балчик.

3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху 
активите, собственост на Община Балчик.

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите 
фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински 
съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Илиян Станоев,
Председател на 

ОбС Балчик
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Излекувайте всичките си болести с древна 
китайска рефлексотерапия!

ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН 

И ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОГНЕВИ РАБОТИ

        І.   Поради зачес-
тилите произшествия 
от началото на година-
та, пожари в коминни 
тела, РС ПБЗН- Балчик 
заостря вниманието на 
всички граждани да се 
спазват изискванията 
на противопожарна 
безопасност.
Един от най-уязвимите 
възли в структурата на 
отопление се оказват 
комините тела, а имен-
но: нередовното им 
почистване от насъбра-
лите се сажди, неефи-
касна, а в някои случаи 
дори и липса на замаз-
ка, както и не на послед-
но място облицоването 
им с горими материали 
с цел придобиване на 
по-естетичен вид в жи-

лищата. 
Ето защо Районна служ-
ба “Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението” гр. Балчик 
призовава гражданите 
да обърнат сериозно 
внимание при експлоа-
тацията и поддръжката 
на отоплителните сис-
теми, за недопускане на 
пожари в тях, като се 
спазват следните задъл-
жителни изисквания: 
І. Печки на твърдо го-
риво.
   1. Да бъде изправна и 
коминът да е обезопа-
сен.
2. Да се монтира върху 
негорима подложка.
3. Да отстои на мини-
мум 0,8 м. от горими 
предмети и материали.

4. Редовно да се почист-
ва и да не се разпалва с 
бензин, нафта и други 
леснозапалими течно-
сти.
5. Горяща печка да не се 
оставя без наблюдение.
ІІ. Нафтови печки.
1. Монтирането да ста-
ва само след проверка 
на изправността на печ-
ката /дозатор, резерво-
ар за гориво, кранчета 
и др./.
  2. На разстояние 0,8 м. 

да не се поставят гори-
ми материали и пред-
мети.
3. Да не се зареждат с 
нафта горящи печки.
4. При зареждане да не 
се допуска разливане на 
нафта.
5. Да не се използва за 
гориво друго, освен 
нафта.
6. Да не се оставят го-
рящи печки без наблю-
дение.
  

Рефлексологията е из-
вестна на човечеството 
от дълги години.
Води началото си от 
Древен Китай, като ус-
пешно лекува десетки 
леки и тежки заболява-
ния.
Този вид масаж, който 

е популярен с терми-
на рефлексология, е 
ефективен, защото чрез 
него терапевтът може 
да окаже положително 
влияние върху всички 
органи.
Оказвайки натиск вър-
ху определени точки, 

разположени на двата 
крака, той може да по-
добри здравословното 
състояние на човека, 
който се оплаква от 
всякакви болежки. Те-
рапията помага при 
проблеми с щитовид-
ната жлеза, главата, бъ-

бреците и т.н.
Ако нямате време да по-
сетите терапевт, можете 
и сами да си помогнете, 
използвайки схемата, 
която публикуваме. 
На снимката ясно е по-
казано коя точка за кой 
орган отговаря.


