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По първа точка от дневния ред: Докладна за
приемане на Правилник за
организацията и дейността
на общински съвет - Балчик,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация. Вносител:
Николай Колев - общински
съветник
РЕШЕНИЕ 4: На основание ч л. 21, ал. 3 от
ЗМСМА, общински съвет
Балчик приема Правилник
за организацията и дейността на общински съвет
Балчик, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация, съгласно Приложение. ГЛАСУВАНЕ, в залата - 20 общински съветници 20 „ЗА”,
0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По втора точка от дневния ред: Избор на ръководства и членове на Постоянни комисии към Общински съвет - Балчик.
Вносител: Николай Колев общински съветник
РЕШЕНИЕ 5: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от
ЗМСМА, във връзка с чл.
38, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянната комисия по бюджет,
финанси, евроинтеграция и
еврофондове, в следния състав:
Председател:
Атанас Илиев Атанасов
Членове: Николай Филипов
Колев; Красимир Ангелов
Михайлов; Стоян Димитров Георгиев; Велко Георгиев Михайлов; Д-р Маргарита Калинова Вичева;
Мехмед Хасан Расим
В залата присъстват 20
общински съветници, гла-

сували 17 „ЗА”, 3 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”
РЕШЕНИЕ 6: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от
ЗМСМА, във връзка с чл.
38, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология, в следния състав:
Председател:
Илиян Стефанов Станоев
Членове: Николай Филипов Колев; Велко Георгиев
Михайлов; Мелих Мехмедов Хаджиев; Нури Кемалов Мустафов; Ив елин
Пейчев Ройдев; Галин Петров Началников;
В залата присъстват 20
общински съветници, гласували 17 „ЗА”, 3 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”
РЕШЕНИЕ 7: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от
ЗМСМА, във връзка с чл.
38, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по обществен
ред, сигурност и транспорт,
в състав:
Председател:
Мехмед Хасан Расим
Членове: Стефан Панайотов Диков; Галин Петров
Началников; Атанас Илиев
Атанасов; Кирил Йорданов Кирев; Антон Петров
Андонов; Стоян Димитров
Г е о р г и е в ;
В залата присъстват 20 общински съветници, гласували 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”,

0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
РЕШЕНИЕ 8: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от
ЗМСМА, във връзка с чл.
38, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по туризъм,
селско стопанство и стопански 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 Мехмедов Хаджиев
В залата присъстват 20
общински съветници, гласували 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”
РЕШЕНИЕ 9: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от
ЗМСМА, във връзка с чл.
38, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални
дейности, в състав:
Председател:
Д-р Маргарита Калинова
Вичева
Членове: Д-р Светомир
Константинов Михайлов
Мехмед Хасан Расим Велко Георгиев Михайлов Николай Филипов Колев Георги Златев Георгиев Иванка
Георгиева Бързакова В залата присъстват 20 общински 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, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по образование, култура и младежки
дейнос ти, в с ъстав:
Председател: Иванка Георгиева
Бър зако ва
Членове: Д-р Светомир
Константинов Михайлов;
Стефан Панайотов Диков;
Д-р Маргарита Калинова
Вичева; Георги Златев Георгиев; Христо Николаев
Христов; Красимир Ангелов Михайлов
В залата присъстват 20
общински съветници, гласували 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”
РЕШЕНИЕ 11: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от
ЗМСМА, във връзка с чл.
38, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Комисия
за установяване конфликт
на интереси, в състав:
Пр едседател: Геор ги
Златев Георгиев
Членове: Антон Петров
Андонов; Мелих Мехмедов Хаджиев; Иванка Георгиева Бързакова; Илиян
Стефанов Станоев; Христо
Николаев Христов; Нури
Кемалов Мустафов
В залата присъстват 20
общински съветници, гласували 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”
Атанас Жечев,
председат ел на ОбС
Балчик
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На основание чл.68 от
НОРПУРОИ на Общински
съвет-Балчик и Заповед
№1840/11.11.2015г. на Кмета на община Балчик.
Община Балчик обявява
публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти както следва:
1.1. Имот с идентификатор 66250.31.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сенокос,
одобрени със Заповед №3005-97/06.11.2003 год. на Изпълнителния директор на
АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от
2200 кв.м., актуван с Акт за
частна общинска собственост № 4412/25.03.2015 год.,
на цена не по-ниска от
3894,00 лева /три хиляди
осемстотин деветдесет и четири лева/, за целия имот на
спечелилите търга, физически или юридически лица.
1.2. Имот с идентификатор
66250.31.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед №300-5-97/
06.11.2003 год. на Изпълнителния директор на АГКК,
представляващземеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от 520 кв.м.,

актуван с Акт за частна общинска собственост № 4413/
25.03.2015 год., на цена не пониска от 900,00 лева /деветстотин лева/, за целия имот на
спечелилите търга, физически или юридически лица.
1.3. Имот с идентификатор 66250.31.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сенокос,
одобрени с ъс Заповед
№300-5-97/06.11.2003год.
на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от 515 кв.м., актуван с Акт за частна общинска 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, физически или юридически лица.
1.4. Имот с идентификатор 66250.31.211 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед №300-5-97/06.11.2003
год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ 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 цена не по-ниска от 901,00 лева /деветстотин и един лева/, за целия имот на спечелилите търга, физически
или юридически лица.
1.5. Имот с идентификатор 66250.31.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сенокос,
одобрени със Заповед №3005-97/06.11.2003 год. на Изпълнителния директор на
АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от
573 кв.м., актуван с Акт за
частна общинска собственост № 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, физически или юридически лица.
Търгът ще се проведе на
02.12.2015 год. / сряда / от
10 часа в залата на общинска 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 заучастие в търга

се внасянакасатана общинаБалчик, илипо банков път всрок до
15.00часа на30.11.2015г. Молби за участие, комплектовани с
изискуемите документи, се подават в срок до 15.00 часа на
30.11.2015г. на информационня
център наобщина Балчик.
Оглед наобекта може да бъде извършенвсеки 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 експерт ОПФ

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
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На основание чл. 77, ал.
1 и 2 от НОРПУРОИ на
ОбС - гр. Балчик, приета с
Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г.,
изм. и доп. с Решение № 748
по Протокол 59/17.02.2011
г. и Р ешение № 53 1/
27.02.2014 г. по Протокол
№ 59 на ОбС - Балчик, Решение № 913 по Протокол
№ 54 от 30.07.2015 г. на
ОбС - Балчик и Заповед №
1226/18.09.2015 г. на кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА процедура
за организация и провеждане на публично оповестен 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 - публична общинска собственост, актувана с АОС №
217 от 22.02.1999 г., а именно 471 м2, представляващи
част от седми етаж, източно
крило /бивше "Неврологично отделение"/ за изграждане на отделение "Ортопедия", отговарящо на европейските стандарти за извършване на специализирана ортопедична помощ.
2. Цел на конкурса: отдаване под наем на част от
имот, предназначено за изграждане на отделение "Ортопедия", отговарящо на
европейските стандарти за
извършване на специализирана ортопедична помощ.
3. Начална годишна наемна цена : 2 712,96 лева /две
хиляди седемстотин и дванадесет лева и деветдесет и
шест стотинки/, без ДДС.
4. Срок на договора - 5 (пет)
години от датата на сключване на договора за наем.
5. Допускане до конкурса :
5.1. До участие в конкурса се допускат кандидати,

които са регистрирани по
Закона за юридическите
лица с нестопанска цел /правна форма - фондация/.
5.2. Фондацията трябва
да бъде създадена и регистрирана, като сдружение в
Централния регистър за
юридически лица с нестопанска цел в обществена полза към Министерство на
правосъдието най - малко от
две години и да има представени най - малко два годишни баланса.
5.3. Мнозинството от
членовете участници във
фондацията трябва да са ортопедични хирурзи, произхождащи от поне две различни страни членки на ЕС.
5.4. Фондацията да има в
ръководството си университетски преподаватели, произхождащи от поне две различни страни членки на ЕС.
5.5. Кандидатът, участващ
в конкурса, трябва да гарантира, че във горепосоченият част от имот, ще създаде
едно работещо отделение по
ортопедия, функциониращо според стандартите, наложени от ЕС. Чрез договор за сътрудничество с
болничното заведение ще
бъдат подсигурени всички
необходими здравни услуги, отнасящи се до обслужването, операцията и следващият пост - оперативен
период на пациентите.
5.6. Кандидатът, участващ
в конкурса, трябва да гарантира, че ще дава право на
лечение и предимства на пациенти от община Балчик.
5.7. Фондацията, участваща в конкурса се задължава да осигури годишно
безплатни услуги в отделение "Ортопедия" на поне
трима пациенти /социално слаби/, като същото бъде
удостоверено от съответните служби преди постъп-

ването им.
5.8. Кандидатът, участващ
в конкурса, в своя предмет
на дейност трябва да извършва научни и клинични изследвания. Научният комитет
следва да е съставен от ортопеди 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 трябва да имат задължения
към Община Балчик.
5.10. Същите трябва да
използват горепосоченият
имот за изграждане и оборудване на отделение по
ортопедия, отговарящо на
европейските стандарти за
извършване на специализирана ортопедична помощ.
5.11. Кандидатите следва
да създадат работни места.
5.12. Кандидатите трябва
да спазват предмета на дейност на конкурса, и да не
променят предназначението
на наетият част от имот.
Закупуване на конкурсна документация в размер
на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 24.09.2015
г. до 12.10.2015 г. на касата
на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие
е 12.10.2015 г. до 15,30 ч.
и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център
на ОбА - Балчик, адрес
пл."21-септември" № 6.
Оглед се осигурява
след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел
"Образование, хуманитарни, социални и стопански
дейности", стая № 105.
За справки: тел. 7-10-54
- Веселина Маринова
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На основание чл. 35, ал.
1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ 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 Общински 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 теренурбанизирана територия, с площ от 2 283.00
м2, представляващ ПИ
02508.77.129 по кадастралната карта на гр. Балчик, ж.к.”Балик”, ул. „Борис Янев”, при начална
цена 68 490.00 лв. /шестдесет и осем хиляди четиристотин и деветдесет
лева/, без ДДС.
2. Незастроен, вилен
урегулиран по землен
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 септември” № 6. Закупуването на тръжни книжа –
всеки работен ден от
17.11.2015 г. до 01.12.2015

г. на касата на ОбА - Балчик. Депозитът за участие в търга се внася на
касата на Община Балчик или по посочена в
тръжните книжа банкова
сметка, в срок до
02.12.2015 г.
Заявление за участие,
комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на
02.12.2015 г. в Информационния център на Община Балчик.
За справки : тел. 7-1041 Караиванова, Петкова

