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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
БАЛЧИК 
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29.11.2018 година от 9.ºº часа, 
в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание 
на общински съвет - Балчик, при следния

 Д н е в е н  р е д:

1. Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за третото 
тримесечие на 2018 г., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за пуб-
личните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
2. Предложение за актуализиране списъка на педагогическите специалисти 
от общинските училища и детски градини, които имат право на транспорт-
ни разходи за 2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
3. Определяне максимални и минимални цени на таксиметров превоз на 
пътници на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
4. Одобряване изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за 
УПИVІІ – „за обществено обслужване”, УПИ VІ – „за озеленяване” и 
улична регулация в обхвата на УПИ VІІ и УПИ VІ в кв. 35 по плана на с. 
Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
5. Даване съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ в кв. 314 по 
плана на             гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
6. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост през 2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
7. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.254 по кадастралната карта на 
гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
8. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.226 по кадастралната карта на 
гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
9. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.227 по кадастралната карта на 
гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
10. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.228 по кадастралната карта на 
гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
11. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.303 по кадастралната карта на 
гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
12. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.258 по кадастралната карта на 
гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
13. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.289 по кадастралната карта на 
гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
14. Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Ленко Цвета-
нов Жеков по отношение на ПИ № 48982.501.357 по кадастралната карта 
на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
15. Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Валентина Пе-
ткова Кирякова по отношение на ПИ № 02508.1.237 по кадастралната карта 
на гр. Балчик, в.з. „Изгрев”.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
16. Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Илия Трен-
дафилов Романов и Румен Трендафилов Романов по отношение на ПИ № 
02508.83.275 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
17. Разглеждане заявление от Елена Тодорова Радева за закупуване на об-
щинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
18. Предоставяне на земеделски имоти или части от тях – полски пътища, 
за стопанската 2018/2019 г-, на съответния ползвател.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
19. Промяна основните месечни заплати на кметовете на кметства.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
20. Актуализация на бюджета за 2018 г. в дофинансиране на Общинско 
читалищно сдружение – Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
21. Актуализация на бюджета за 2018 г. в дофинансиране на СУ „Христо 
Смирненски” с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
22. Актуализация на бюджета за 2018 г. в програмата за развитие на спорта.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
23. Приемане на Годишен финансов отчет на ТЦ Кранево ЕАД в ликвида-
ция, за 2017 година.

Вносител: Ася Христова – председател на ПКБФЕЕ
24. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
25. Разни

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ 
като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

ИЛИЯН СТАНОЕВ,   
Председател 

на ОбС-Балчик

20 ноември – Ден за поредно 
напомняне за пътните 

произшествия 

Децата напомнят на шофьорите за себе си!                 Фото:Румяна ПЕТРОВА

Учениците от Основно 
училище „Антим I” – град 
Балчик в продължение на 
цяла седмица проведоха 
разнообразни дейности и 
занимания във връзка с 20 
ноември 2018г. - СВЕТО-
ВЕН ДЕН НА ВЪЗПОМЕ-

НАНИЕ ЗА ЖЕРТВИТЕ 
ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТ-
НИТЕ ПРОИЗШЕСТ-
ВИЯ. Децата от групата за 
целодневна организация 
на учебния ден с ръково-
дител Марияна Бабенкова 
изработиха макет на пе-

шеходец и поставиха на 
ул.Дунав”, с което призо-

ваха “ПАЗИ ДЕЦАТА”
Всички ние малки, голе-
ми и по – големи трябва 
да осъзнаем, че опасно-
стите по пътищата не са 
природно бедствие, което 

не можем да спрем, но 
можем да кажем: „Стига 
безумие!”, „Стига невин-

на смърт и болка!”
Румяна Петрова  

директор на 
ОУ “Антим І” - 

гр.Балчик

В читалище „Васил Левски” 
Балчик се проведе с ученици от 

ОУ „Антим I“ и 
ОУ „Кирил и Методий“ урок за 

правилата за движение

Във връзка с 20 ноем-
ври - Световния ден за 
възпоменание на жерт-
вите от пътнотранс-
портни произшествия и 
Световния ден на дете-

то, със съдействието на 
полицейски инспектор 
- пътен контрол, Здрав-
ко Дечев и доброволци 
от Български младежки 
Червен кръст гр. До-

брич, малките учени-
ци си припомниха как 
трябва да се държат 
като участници в път-
ното движение и се за-
познаха как се оказва 

първа долекарска по-
мощ на пострадал.

Елица СТАЙКОВА
Секретар на 

НЧ „Васил Левски” 
Балчик


