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Ïðîòîêîë ¹ 3 îò 25 íîåìâðè 2015 ã.
По първа точка от дне-

вния ред: Докладна за
приемане на Правилник за
организацията и дейността
на общински съвет - Балчик,
неговите комисии и взаимо-
действието му с общинска
администрация. Вносител:
Николай Колев - общински
съветник

РЕШЕНИЕ 4: На осно-
вание ч л. 21, ал. 3 от
ЗМСМА, общински съвет
Балчик приема  Правилник
за организацията и дейно-
стта на общински съвет
Балчик, неговите комисии и
взаимодействието му с об-
щинска администрация, съ-
гласно Приложение. ГЛА-
СУВАНЕ, в залата - 20 об-
щински съветници 20 „ЗА”,
0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дне-
вния ред: Избор на ръко-
водства и членове на Пос-
тоянни комисии към Об-
щински съвет - Балчик.
Вносител: Николай Колев -
общински съветник

РЕШЕНИЕ 5: На осно-
вание чл. 21, ал. 1, т. 1 от
ЗМСМА, във връзка с чл.
38, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността
на общинския съвет, него-
вите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска ад-
министрация, общински съ-
вет Балчик избира Посто-
янната комисия по бюджет,
финанси, евроинтеграция и
еврофондове, в следния съ-
став:

Председател:
Атанас Илиев Атанасов

Членове: Николай Филипов
Колев; Красимир Ангелов
Михайлов; Стоян Димит-
ров Георгиев; Велко Геор-
гиев Михайлов; Д-р Мар-
гарита Калинова Вичева;
Мехмед Хасан Расим

В залата присъстват 20
общински съветници, гла-

сували 17 „ЗА”, 3 „ПРО-
ТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”

РЕШЕНИЕ 6: На осно-
вание чл. 21, ал. 1, т.1 от
ЗМСМА, във връзка с чл.
38, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността
на общинския съвет, него-
вите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска ад-
министрация, общински съ-
вет Балчик избира Посто-
янната комисия по устрой-
ство на територията, стро-
ителство и екология, в сле-
дния състав:

Председател:
Илиян Стефанов Станоев
Членове: Николай Фили-

пов Колев; Велко Георгиев
Михайлов;  Мелих Мехме-
дов Хаджиев; Нури Кема-
лов Мустафов; Ивелин
Пейчев Ройдев; Галин Пе-
тров Началников;

 В залата присъстват 20
общински съветници, гла-
сували 17 „ЗА”, 3 „ПРО-
ТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”

РЕШЕНИЕ 7: На осно-
вание чл. 21, ал. 1, т.1 от
ЗМСМА, във връзка с чл.
38, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността
на общинския съвет, него-
вите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска ад-
министрация, общински съ-
вет Балчик избира Посто-
янна комисия по обществен
ред, сигурност и транспорт,
в състав:

Председател:
Мехмед Хасан Расим
Членове: Стефан Пана-

йотов Диков; Галин Петров
Началников; Атанас Илиев
Атанасов; Кирил Йорда-
нов Кирев; Антон Петров
Андонов; Стоян Димитров
Г е о р г и е в ;
 В залата присъстват 20 об-
щински съветници, гласува-
ли 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”,

0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
РЕШЕНИЕ 8: На осно-

вание чл. 21, ал. 1, т.1 от
ЗМСМА, във връзка с чл.
38, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността
на общинския съвет, него-
вите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска ад-
министрация, общински съ-
вет Балчик избира Посто-
янна комисия по туризъм,
селско стопанство и стопан-
ски дейности, в състав:

Председател:
Стоян Димитров Георгиев
Членове: Ивелин Пейчев

Ройдев; Стефан Панайотов
Диков; Илиян Стефанов
Станоев; Петър Димитров
Петро в; Нури Кемалов
Мустафов; Мелих Мехме-
дов Хаджиев

В залата присъстват 20
общински съветници, гла-
сували 20 „ЗА”, 0 „ПРО-
ТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”

РЕШЕНИЕ 9: На осно-
вание чл. 21, ал. 1, т.1 от
ЗМСМА, във връзка с чл.
38, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността
на общинския съвет, него-
вите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска ад-
министрация, общински съ-
вет Балчик избира Посто-
янна комисия по здравео-
пазване, спорт и социални
дейности, в състав:

Председател:
Д-р Маргарита Калино-

ва Вичева
Членове: Д-р Светомир
Константинов Михайлов
Мехмед Хасан Расим Вел-
ко Георгиев Михайлов  Ни-
колай Филипов Колев Геор-
ги Златев Георгиев Иванка
Георгиева Бързакова В за-
лата присъстват 20 общин-
ски съветници, гласували
17 „ЗА”, 3 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

РЕШЕНИЕ 10: На осно-

вание чл. 21, ал. 1, т.1 от
ЗМСМА, във връзка с чл.
38, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността
на общинския съвет, него-
вите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска ад-
министрация, общински съ-
вет Балчик избира Посто-
янна комисия по образова-
ние, култура и младежки
дейнос ти, в с ъстав:
Председател: Иванка Геор-
гиева Бър зако ва
Членове: Д-р Светомир
Константинов Михайлов;
Стефан Панайотов Диков;
Д-р Маргарита Калинова
Вичева; Георги Златев Ге-
оргиев; Христо Николаев
Христов; Красимир Анге-
лов Михайлов

В залата присъстват 20
общински съветници, гла-
сували 20 „ЗА”, 0 „ПРО-
ТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”

РЕШЕНИЕ 11: На осно-
вание чл. 21, ал. 1, т.1 от
ЗМСМА, във връзка с чл.
38, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността
на общинския съвет, него-
вите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска ад-
министрация, общински съ-
вет Балчик избира Комисия
за установяване конфликт
на интереси, в състав:

Пр едседател: Геор ги
Златев Георгиев

Членове: Антон Петров
Андонов; Мелих Мехме-
дов Хаджиев; Иванка Геор-
гиева Бързакова; Илиян
Стефанов Станоев; Христо
Николаев Христов; Нури
Кемалов Мустафов

 В залата присъстват 20
общински съветници, гла-
сували 20 „ЗА”, 0 „ПРО-
ТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”

  Атанас Жечев,
председател на ОбС

Балчик

Николай Колев, председател на комисията по избора и съставяне на комисии,
предложи на общинските съветници да гласуват състава на 7-те работни
комисии в ОбС Балчик. Отляво на дясно: Н.Колев, Атанас Жечев /председател
на ОбС/, Николай Ангелов /кмет на Община Балчик, Милка Матеева /секретар
на ОбС/                                                                              Фото: Маруся КОСТОВА

Êîíêóðñ çà îòäàâàíå ïîä íàåì íà
÷àñò îò èìîò â "ÌÁÀË-Áàë÷èê" ÅÎÎÄ

На основание  чл. 77, ал.
1 и 2 от НОРПУРОИ на
ОбС - гр. Балчик, приета с
Решение № 238 по Прото-
кол № 27/27.02.2009 г.,
изм. и доп. с Решение № 748
по Протокол 59/17.02.2011
г.  и Решение № 53 1/
27.02.2014 г. по Протокол
№ 59 на ОбС - Балчик, Ре-
шение № 913 по Протокол
№ 54 от 30.07.2015 г. на
ОбС - Балчик и Заповед №
1226/18.09.2015 г. на кме-
та на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура
за организация и провеж-
дане на публично оповес-
тен неприсъствен конкурс
за отдаване под наем на :

част от имот с идент. №
02508.82.2.1  /"МБАЛ -
Балчик" ЕООД/, намиращ се
в ПИ № 02508.82.2 по кад.
карта на гр. Балчик - пуб-
лична общинска собстве-
ност, актувана с АОС №
217 от 22.02.1999 г., а имен-
но 471 м2, представляващи
част от седми етаж, източно
крило /бивше "Неврологи-
чно отделение"/  за изграж-
дане на отделение "Ортопе-
дия", отговарящо на евро-
пейските стандарти за из-
вършване на специализира-
на  ортопедична помощ.

2.  Цел на конкурса: от-
даване под наем на част от
имот, предназначено за изг-
раждане на отделение "Ор-
топедия", отговарящо на
европейските стандарти за
извършване на специализи-
рана  ортопедична помощ.

3. Начална годишна наем-
на цена : 2 712,96 лева /две
хиляди седемстотин и два-
надесет лева и деветдесет и
шест стотинки/, без ДДС.

4. Срок на договора - 5 (пет)
години от датата на сключва-
не на договора за наем.

5. Допускане до конкурса :
5.1. До участие в конкур-

са се допускат кандидати,

които са регистрирани по
Закона за юридическите
лица с нестопанска цел /пра-
вна форма - фондация/.

5.2. Фондацията трябва
да бъде създадена и регист-
рирана, като сдружение в
Централния регистър за
юридически лица с несто-
панска цел в обществена по-
лза към Министерство на
правосъдието най - малко от
две години и да има предс-
тавени най - малко два го-
дишни баланса.

5.3. Мнозинството от
членовете участници във
фондацията трябва да са ор-
топедични хирурзи, произ-
хождащи от поне две разли-
чни страни членки на ЕС.

5.4. Фондацията да има в
ръководството си универси-
тетски преподаватели, про-
изхождащи от поне две раз-
лични страни членки на ЕС.

5.5. Кандидатът, участващ
в конкурса, трябва да гаран-
тира, че във горепосочени-
ят част от имот, ще създаде
едно работещо отделение по
ортопедия, функционира-
що според стандартите, на-
ложени от ЕС. Чрез дого-
вор за сътрудничество с
болничното заведение ще
бъдат подсигурени всички
необходими здравни услу-
ги, отнасящи се до обслуж-
ването, операцията и след-
ващият пост - оперативен
период на пациентите.

5.6. Кандидатът, участващ
в конкурса, трябва да гаран-
тира, че ще дава право на
лечение и предимства на па-
циенти от община Балчик.

5.7. Фондацията, участ-
ваща в конкурса се задъл-
жава да осигури годишно
безплатни услуги в отделе-
ние "Ортопедия" на поне
трима пациенти /социално -
слаби/, като същото бъде
удостоверено от съответ-
ните служби преди постъп-

ването им.
5.8. Кандидатът, участващ

в конкурса, в своя предмет
на дейност трябва да извър-
шва научни и клинични изс-
ледвания. Научният комитет
следва да е съставен от орто-
педи хирурзи, които имат
опит в научните изследвания
и с необходимата клинична
практика. Същите следва да
имат публикации в научни
списания и участия в научни
конгреси в своята област.

5.9. Кандидатите не тря-
бва да имат задължения
към Община Балчик.

5.10. Същите трябва да
използват горепосоченият
имот за изграждане и обо-
рудване на отделение по
ортопедия, отговарящо на
европейските стандарти за
извършване на специализи-
рана ортопедична помощ.

5.11. Кандидатите следва
да създадат работни места.

5.12. Кандидатите трябва
да спазват предмета на дей-
ност на конкурса, и да не
променят предназначението
на наетият част от имот.

Закупуване на конкурс-
на документация в размер
на 12,00 лв. с вкл. ДДС, все-
ки работен ден от 24.09.2015
г. до 12.10.2015 г. на касата
на ОбА - Балчик.

Крайният срок за прие-
мане на депозит за участие
е 12.10.2015 г. до 15,30 ч.
и предложение на съща-
та дата до 16.00 ч. в ин-
формационния център
на ОбА - Балчик, адрес
пл."21-септември" № 6.

 Оглед се осигурява
след предварителна уго-
ворка и представяне на до-
кумент за закупена тръж-
на документация в отдел
"Образование, хуманитар-
ни, социални и стопански
дейности", стая № 105.

За справки: тел. 7-10-54
- Веселина Маринова

Ïóáëè÷åí òúðã çà ïðîäàæáà íà ïîçåìëåíè èìîòè
На основание чл.68 от

НОРПУРОИ на Общински
съвет-Балчик и Заповед
№1840/11.11.2015г. на Кме-
та на община Балчик.

Община Балчик обявява
публичен търг с тайно над-
даване за продажба на по-
землени имоти както следва:

1.1. Имот с идентифика-
тор 66250.31.194 по кадаст-
ралната карта и кадастрал-
ните регистри на с.Сенокос,
одобрени със Заповед №300-
5-97/06.11.2003 год. на Из-
пълнителния директор на
АГКК, представляващ земе-
делска земя с начин на трай-
но ползване: лозе, с площ от
2200 кв.м., актуван с Акт за
частна общинска собстве-
ност № 4412/25.03.2015 год.,
на цена не по-ниска от
3894,00 лева /три хиляди
осемстотин деветдесет и че-
тири  лева/, за целия имот на
спечелилите търга, физиче-
ски или юридически лица.

1.2. Имот с идентификатор
66250.31.200 по кадастрална-
та карта и кадастралните ре-
гистри на с.Сенокос, одобре-
ни със Заповед №300-5-97/
06.11.2003 год. на Изпълни-
телния директор на АГКК,
представляващ земеделска зе-
мя с начин на трайно ползва-
не: лозе, с площ от 520 кв.м.,

актуван с Акт за частна об-
щинска собственост № 4413/
25.03.2015 год., на цена не по-
ниска от 900,00 лева /деветс-
тотин  лева/, за целия имот на
спечелилите търга, физичес-
ки или юридически лица.

1.3. Имот с идентифика-
тор 66250.31.205 по кадас-
тралната карта и кадастрал-
ните регистри на с.Сенокос,
одобрени с ъс Заповед
№300-5-97/06.11.2003год.
на Изпълнителния дирек-
тор на АГКК, представля-
ващ земеделска земя с на-
чин на трайно ползване: ло-
зе, с площ от 515 кв.м., ак-
туван с Акт за частна об-
щинска собственост № 4414/
25.03.2015год., на цена не
по-ниска от 891,00 лева /
осемстотин деветдесет и
един  лева/, за целия имот на
спечелилите търга, физиче-
ски или юридически лица.

1.4. Имот с идентифика-
тор 66250.31.211 по кадас-
тралната карта и кадаст-
ралните регистри на с.Се-
нокос, одобрени със Запо-
вед №300-5-97/06.11.2003
год. на  Изпълнителния ди-
ректор на АГКК, предста-
вляващ земеделска земя с
начин на трайно ползване:
лозе, с площ от 521 кв.м.,
актуван с Акт за частна об-

щинска собственост №
4415/25.03.2015 год., на це-
на не по-ниска от 901,00 ле-
ва /деветстотин и един  ле-
ва/, за целия имот на спече-
лилите търга, физически
или юридически лица.

1.5. Имот с идентифика-
тор 66250.31.212 по кадаст-
ралната карта и кадастрал-
ните регистри на с.Сенокос,
одобрени със Заповед №300-
5-97/06.11.2003 год. на Из-
пълнителния директор на
АГКК, представляващ земе-
делска земя с начин на трай-
но ползване: лозе, с площ от
573 кв.м., актуван с Акт за
частна общинска собстве-
ност № 4416/25.03.2015 год.,
на цена не по-ниска от 991,00
лева /деветстотин деветдесет
и един  лева/, за целия имот
на спечелилите търга, физи-
чески или юридически лица.

Търгът ще се проведе на
02.12.2015 год. / сряда / от
10 часа в залата на общинс-
ка администрация -Балчик
на адрес: площад "21-ви
Септември" № 6.

Закупуване на тръжни
книжа: всеки работен ден от
16.11.2015 г. до 14 часа на
30.11.2015 г. на касата на
общинска администрация -
Балчик, ет.І.

Депозитът за участие в търга

се внася на касата на община Бал-
чик, или по банков път в срок до
15.00 часа на 30.11.2015г.      Мол-
би за участие, комплектовани с
изискуемите документи, се по-
дават в срок до 15.00 часа на
30.11.2015г. на информационня
център на община Балчик.

 Оглед на обекта може да бъ-
де извършен всеки работен ден
от 10 до 12 часа, в периода от
23.11.2015год. до 27.11.2015год.

Телефон за справки: 0579/ 7
10 63 - М. Мицев - главен екс-
перт ОПФ

Ïóáëè÷åí òúðã çà ïðîäàæáà íà íåäâèæèìè èìîòè,
÷àñòíà îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò

На основание чл. 35, ал.
1 от ЗОС; чл. 44 от НОР-
ПУРОИ на ОбС-Балчик,
изм. и доп. с Решение 748
по Протокол № 59 от
17.02.2011 г.; Решения №
870/25.06.2015 г. и № 921/
17.09.2015 г. на Общинс-
ки Съвет – Балчик и във
връзка със Заповед
№1831/06.11.2015 г. на
Кмета на Община Балчик

ОБЯВЯВА публичен
търг с тайно наддаване за
продажба на недвижими
имоти, частна общинска
собственост, както следва:

1. Незастроен терен-
урбанизирана терито-
рия, с площ от 2 283.00
м2, представляващ ПИ
02508.77.129 по кадаст-
ралната карта на гр. Бал-
чик, ж.к.”Балик”, ул. „Бо-
рис Янев”, при начална
цена 68 490.00 лв. /шест-
десет и осем хиляди че-
тиристотин и деветдесет
лева/, без ДДС.

2. Незастроен, вилен
урегулиран поземлен
имот № ХVІ, кв. 21 по
ПУП на в.з.”Бели скали”,
гр. Балчик, представля-

ващ ПИ № 02508.51.423
по кадастралната карта
на гр. Балчик, в.з.”Бели
скали”, с площ от 566.00
м2, при начална цена 25
470.00 лв. /двадесет и пет
хиляди четиристотин и
седемдесет лева/, без
ДДС.

Търгът ще се проведе
на 03.12.2015 г. от 10.00 ч.
в залата на ОбА - Балчик
в сградата на пл. ”21 сеп-
тември”  № 6.  Закупува-
нето на тръжни книжа –
всеки работен ден от
17.11.2015 г. до 01.12.2015

г. на касата на ОбА - Бал-
чик. Депозитът за учас-
тие в търга се внася на
касата на Община Бал-
чик или по посочена в
тръжните книжа банкова
сметка, в срок до
02.12.2015  г.

Заявление за участие,
комплектовано с изиску-
емите документи се по-
дава в срок до 16.00 ч. на
02.12.2015 г. в Информа-
ционния център на Об-
щина Балчик.

За справки : тел. 7-10-
41 Караиванова, Петкова




