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По първа точка от дне-

вния ред:
Определяне предста-

вител на общинския съ-
вет в Общото събрание
на Националното сдру-
жение на общините в Ре-
публика България
(НСОРБ)

Вносител: Иванка
Бързакова – общински
съветник

РЕШЕНИЕ 28: На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 15
от ЗМСМА, във връзка с
чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1
от Устава на НСОРБ, об-
щинският съвет РЕШИ:
1. Определя за делегат в
Общото събрание на На-
ционалното сдружение
на общините в Републи-
ка България представите-
ля на общинския съвет
АТАНАС ЖЕЧЕВ ГЕОР-
ГИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. При невъзможност за
участие на определения
по т.1 делегат в заседание
на Общото събрание,
той ще бъде заместван от
НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ
КОЛЕВ – ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИК Присъства-
щи в залата - 21 общинс-
ки съветници, гласували
21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дне-
вния ред:

Избиране на общинс-
ки съветник за предста-
вител в Областния съвет
за развитие на област
Добрич

Вносител: Николай Ко-
лев – общински съвет-
ник

РЕШЕНИЕ 29: На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 23
от ЗМСМА във връзка с
чл. 22, ал. 2 от Закона за
регионално развитие и
чл. 62, ал. 3 от Правилни-
ка за прилагане на зако-
на за регионално разви-
тие, общински съвет Бал-
чик определя Илиян Сте-
фанов Станоев за предс-
тавител в Областния съ-
вет за развитие на област
Добрич.  Присъстващи в
залата - 21 общински съ-
ветници, гласували 20
„ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”,
Илиян Станоев не гласу-
ва

По трета точка от дне-
вния ред:

Утвърждаване на нов
състав на местната коми-
сия по чл. 8, ал. 2 от Зако-
на за уреждане правата
на граждани с многого-
дишни жилищно-спесто-
вни влогове
(ЗУЖВГМЖСВ).

Вносител:  Николай
Ангелов - кмет на общи-
ната

РЕШЕНИЕ 30: На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 1
от ЗМСМА във връзка с
чл. 8, ал. 2 от Закона за
уреждане правата на

граждани с многогодиш-
ни жилищно-спестовни
влогове /ЗУЖВГМЖСВ/
, както и във връзка с да-
дените указания с входящ
за Община Балчик №03-
06-6/10.11.2015г.  от Из-
пълнителния орган на
Националния компенса-
ционен жилищен фонд
към Министерски съвет,
Общински съвет- гр. Бал-
чик  реши:

І. Сформира състав на
Местната комисия по чл.
8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ:
Председател: Марияна
Ангелова- главен секре-
тар на Община Балчик,
тел.:           0579 71034
Секретар: Елена Петрова
Петкова- ст. специалист
ОС при ОбА, тел.:
057971041

Членове: 1. Ж е н я
Манолова Македонова-
гл. юрисконсулт на ОбА,
тел.:: 057971036;

2. Веселина Ма-
ринова Великова- главен
специалист в отдел “СС”,
тел.: 057971054

3. Любомир Ни-
колов Лефтеров - ст. спец
секретар на МКБППМН,
тел.: 05794110

4. Ивелин Пейчев
Ройдев - общински съве-
тник

5. Стефан Пана-
йотов Диков - общински
съветник

ІІ. Определя срок на
работата на комисията
до приключване манда-
та на настоящия Общин-
ски съвет- гр. Балчик.

ІІІ. Оправомощава
кмета на Община Балчик
да представи за утвърж-
даване приетото реше-
ние в Националния ком-
пенсационен жилищен
фонд към Министерски
съвет- гр. София. Присъ-
стващи в залата 21 об-
щински съветници, гла-
сували 21 „ЗА”, 0 „ПРО-
ТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”

По четвърта точка от
дневния ред:

Одобряване на разхо-
дите по сметосъбиране-
то и сметоизвозването,
обезвреждане на битови
отпадъци в депа или дру-
ги съоръжения и чисто-
тата на териториите за
обществено ползване за
2016 година.

Вносител:  Николай
Ангелов - кмет на общи-
ната

РЕШЕНИЕ 31: На ос-
нование чл. 66, ал. 1 от
Закона за местните данъ-
ци и такси и във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона
за местното самоуправ-
ление и местната адми-
нистрация /ЗМСМА/,
общински съвет Балчик
РЕШИ: 1. Одобрява раз-
ходите за 2016 година за
всяка от дейностите по

чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, съ-
гласно приложена План-
сметка за разходите по
чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ в
размер на 4 664 880 лева
Присъстващи в залата 21
общински съветници,
гласували 15 „ЗА”, 1
„ПРОТИВ”, 5 „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дне-
вния ред:

Даване на съгласие за
удължаване на срока на
ликвидация на СНЦ „Уп-
равление на отпадъците
– регион Добрич” с още
1 година – до 31.12.2016
г. Вносител: Николай Ан-
гелов - кмет на община-
та

РЕШЕНИЕ 32: Об-
щински съвет Балчик на
основание чл. 21, ал. 1, т.
15 от Закона за местното
самоуправление и мест-
ната администрация и
във връзка с реализация
на проект: Изграждане на
регионална система за
управление на отпадъци-
те в регион Добрич“: 1.
Дава съгласие за удължа-
ване на срока на ликви-
дация на СНЦ „Управле-
ние на отпадъците – ре-
гион Добрич” с още 1 го-
дина – до 31.12.2016 г. 2.
Упълномощава ликвида-
тора да внесе съответни-
те документи за вписва-
не на горното обстоятел-
ство. Присъстващи в за-
лата 21 общински съвет-
ници, гласували 21 „ЗА”,
0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗ-
ДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дне-
вния ред:

Предложение за отда-
ване под наем на 2 броя
помещения (стоматоло-
гични кабинети), находя-
щи се в „МЦ І” Балчик,
чрез провеждане на пу-
блично оповестен кон-
курс.

 Вносител: Николай
Ангелов - кмет на общи-
ната

РЕШЕНИЕ 33: 1. На
основание чл. 21, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА; чл. 14, ал.
7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/
от НОРПУРОИ на ОбС -
Балчик, приета с реше-
ние № 238/27.02.2009 г.,
изменено и допълнено с
решение № 531/
27.02.2014 г., общински
съвет Балчик дава съгла-
сието си: 1.1. помеще-
ние, представляващо
стоматологичен кабинет
№ 113 с площ от 23 м2,
находящ се в „МЦ I” ЕО-
ОД - публична общинс-
ка собственост, гр. Бал-
чик, ул. „Д-р Златко Пет-
ков” № 1; 1.2. помеще-
ние, представляващо
стоматологичен кабинет
№ 111 с площ от 15 м2,
находящ се в „МЦ I” ЕО-
ОД - публична общинс-
ка собственост, гр. Бал-

чик, ул. „Д-р Златко Пет-
ков” № 1; да бъ-
дат отдадени под наем,
съгласно предназначе-
нието си, за срок от 5 год.
/пет години/, чрез прове-
ждане на публично опо-
вестен конкурс. 2. Утвър-
ждава начална годишна
наемна цена при прове-
ждане на процедурата за
отдаване под наем чрез
публично оповестен
конкурс в размер на: - по
т. 1. 88,32 лв. /осемдесет
и осем лева и тридесет и
две стотинки/, без ДДС.
- по т. 2. 57,60 лв. /петде-
сет и седем лева и шест-
десет стотинки/, без
ДДС. Наемната цена на
кабинетите е определена
по чл. 102 от Закона за
лечебните заведения. 3.
Кандидатите за участие
е необходимо да са за-
вършили висше образо-
вание по дентална меди-
цина и да са регистрира-
ни в Търговският регис-
тър. Същите следва да
спазват предмета на дей-
ност, а именно индиви-
дуална практика за пър-
вична медицинска по-
мощ по дентална меди-
цина и да не променят
предназначението на на-
етите кабинети. Канди-
датите могат да участват
само за един от горе по-
сочените имоти. 4. Упъл-
номощава кмета на Об-
щина Балчик да извърши
всички последващи пра-
вни и фактически дейст-
вия по изпълнение на ре-
шението Присъстващи в
залата 21 общински съ-
ветници, гласували 21
„ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дне-
вния ред:

Предложение за отда-
ване под наем на меди-
цински кабинети и мани-
пулационни, находящи
се в „МЦ І” гр. Балчик,
чрез провеждане на пу-
блично оповестен кон-
курс.

Вносител: Николай
Ангелов - кмет на общи-
ната

РЕШЕНИЕ 34: На ос-
нование 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 реше-
ние 238/27.02.2009 г., изм.
и доп. с реш. 531/
27.02.2014 г., Общински
съвет Балчик реши:

1. Чрез провежда-
не на публично оповес-
тен конкурс, за срок от 5
/пет/ години, да бъдат от-
дадени под наем, съгла-
сно предназначението
си медицински кабине-
ти и манипулационни,
разположени на първи и
втори етаж в “Медицин-

ски център І” ЕООД – пу-
блична общинска собс-
твеност, актуван с АОС
217 от 22.02.1999 г.,  на-
миращ се на ул. “Д – р
Златко Петков”, гр. Бал-
чик, както следва :
Медицински кабинет №
223 с площ 24 м2 на 2
етаж и 1/7 част от мани-
пулационни № 102, 103,
109, 110, всяка с площ
18,50 м2, разположени
на 1 и 2 етаж. Обща площ
: 34,57 м2. Меди-
цински кабинет № 105 с
площ 13,96 м2 на 1 етаж
и 1/7 част от манипула-
ционни № 102, 103, 109,
110, всяка с площ 18,50
м2, разположени на 1 и 2
етаж. Обща площ : 24,53
м2. Медицински ка-
бинет № 202 с площ 19
м2 на 2 етаж и 1/7 част от
манипулационни № 102,
103, 109, 110, всяка с
площ 18,50 м2, разполо-
жени на 1 и 2 етаж. Обща
площ : 29,57 м2. Меди-
цински кабинет № 104 с
площ 22 м2 на 1 етаж и 1/
7 част от манипулацион-
ни № 102, 103, 109, 110,
всяка с площ 18,50 м2,
разположени на 1 и 2
етаж. Обща площ : 32,57
м2. Медицински ка-
бинет № 220 с площ 22
м2 на 2 етаж и 1/7 част от
манипулационни № 102,
103, 109, 110, всяка с
площ 18,50 м2, разполо-
жени на 1 и 2 етаж. Обща
площ : 32,57 м2. Меди-
цински кабинет № 221 с
площ 24 м2 на 2 етаж и 1/
7 част от манипулацион-
ни № 102, 103, 109, 110,
всяка с площ 18,50 м2,
разположени на 1 и 2
етаж. Обща площ : 34,57
м2. Медицински ка-
бинет № 222 с площ 24
м2 на 2 етаж и 1/7 част от
манипулационни № 102,
103, 109, 110, всяка с
площ 18,50 м2, разполо-
жени на 1 и 2 етаж. Обща
площ : 34,57 м2. 2.
Утвърждава начални го-
дишни наемни цени на
горепосочените имоти
при провеждане на про-
цедурата за отдаване под
наем чрез публично
оповестен конкурс в раз-
мер на : 132.75 лв. /сто
тридесет и два лева и се-
демдесет и пет стотинки/
, без ДДС. 9 4 , 2 0
лв. /деветдесет и четири
лева и двадесет стотинки/
, без ДДС. 113,55
лв. /сто и тринадесет ле-
ва и петдесет и пет сто-
тинки/, без ДДС. 125,07
лв. /сто двадесет и пет ле-
ва и седем стотинки/, без
ДДС. 125,07 лв. /сто
двадесет и пет лева и се-
дем стотинки/, без ДДС.
132,75 лв. /сто тридесет и
два лева и седемдесет и
пет стотинки/, без ДДС.
132,75 лв. /сто тридесет и

два лева и седемдесет и
пет стотинки/, без ДДС,
съгл.  чл. 102 /4/ от Зако-
на за лечебните заведе-
ния.       3.  В конкурса
могат да вземат участие
кандидати, които :       3.1.
са регистрирани по ТЗ.
3.2. спазват предмет на
дейност – осъществява-
не на извънболнична,
индивидуална, първична
медицинска помощ.
3.3. да използват горепо-
сочените имоти, като
медицински кабинети и
манипулационни и да не
променят предназначе-
нието на наетите поме-
щения.         4.Упълномо-
щава кмета на Община
Балчик да извърши вси-
чки последващи правни
и фактически действия
по изпълнение на реше-
нието. Присъстващи в
залата 21 общински съ-
ветници, гласували 21
„ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дне-
вния ред:

Внасяне на предложе-
ние до Министерски съ-
вет на Република Бълга-
рия за отпускане на пер-
сонална пенсия.

Вносител: д-р Марга-
рита Калинова – предсе-
дател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 35: На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 23
от ЗМСМА, чл. 7, ал. 4, т.
З от Наредбата за пенси-
ите и осигурителния
стаж, чл. 92 от Кодекса за
социалното осигурява-
не, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
БАЛЧИК РЕШИ: 1. Дава
съгласието си да бъде
внесено предложение
чрез НОИ до Министер-
ски съвет на РБ за отпус-
кане на персонална пен-
сия по чл. 7, ал. 2, т. 1 от
Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж на
следното лице, а именно:
Ивана Йорданова Доб-
рева, ЕГН ***** с адрес:
с. Оброчище, община
Балчик, от майката и за-
конен представител Стан-
ка Иванова Стефанова,
ЕГН *****, постоянен
адрес: с. Оброчище, об-
щина Балчик, в качество-
то на наследник на почи-
налия Йордан Добрев
Георгиев, за който не са
били налице изисквани-
ята за придобиване на
право на пенсия по КСО
и не отговаря на условия
за отпускане на какъвто
и да е друг вид пенсия,
съгласно българското за-
конодателство. 2. Да бъ-
дат уведомени заинтере-
сованите лица за настоя-
щето решение. Присъс-
тващи в залата 21 общин-
ски съветници, гласува-
ли 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”,
0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от

дневния ред:
Предложение за отпу-

скане на финансови по-
мощи.

Вносител: д-р Марга-
рита Калинова – предсе-
дател на ПКЗССД РЕШЕ-
НИЕ 36: На основание чл.
21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от
ЗМСМА, Общински съ-
вет – Балчик дава съгла-
сието си да се отпуснат
еднократни финансови
средства, както следва: 1.
Николай Мирчев Тодо-
ров от с. Оброчище, за
лечение, в размер на
400.00 (четиристотин) ле-
ва. 2. Рушен Хасанова
Османова от гр. Балчик,
за лечение, в размер на
400.00 (четиристотин) ле-
ва. 3. Христина Георгие-
ва Грудева от гр. Балчик,
за лечение, в размер на
400.00 (четиристотин) ле-
ва. 4. Василка Димитро-
ва Джамбазова от с.
Църква, за лечение на съ-
пруга й Димитър Коста-
динов Джамбазов, в раз-
мер на 150.00 (сто и пет-
десет) лева. 5. Соня Сла-
вова Йорданова от с. Об-
рочище, за лечение, в
размер на 150.00 (сто и
петдесет) лева. Средства-
та да бъдат получени от
кмета на с. Оброчище. 6.
Димитър Мирчев Тодо-
ров от с. Оброчище, за
лечение, в размер на
100.00 (сто) лева. Средст-
вата да бъдат получени
от кмета на с. Оброчище.
7. Цонко Василев Фили-
пов от с. Оброчище, за
лечение, в размер на
400.00 (четиристотин) ле-
ва. 8. Диана Христова
Костадинова от гр. Бал-
чик, за социално подпо-
магане, в размер на
100.00 (сто) лева. 9. Фев-
зун Реджебов Рамада-
нов от гр. Балчик, за ле-
чение, в размер на 250.00
(двеста и петдесет) лева.
10. Асен Иванов Атана-
сов от с. Преспа, за лече-
ние, в размер на 400.00
(четиристотин) лева.
Средствата да бъдат по-
лучени от Красимир
Михайлов Маджаров с
пълномощно. 11. Дими-
тър Митков Славов от гр.
Балчик, за лечение, в раз-
мер на 300.00 (триста) ле-
ва. 12. Асен Ангелов Ча-
паев от гр. Балчик, за ле-
чение, в размер на 200.00
(двеста) лева. 13. Гюлде-
нур Хасан Мустафа от с.
Дъбрава, за лечение, в
размер на 400.00 (чети-
ристотин) лева. 14. Вен-
цислав Георгиев Асенов
от с. Оброчище, за соци-
ално подпомагане, в раз-
мер на 100.00 (сто) лева.
Средствата да бъдат по-
лучени от кмета на с. Об-
рочище.

Продължава на
стр. 5




