
В РЕГИОНА  23 юни - 29 юни 2011 г. 2

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 64 îò çàñåäàíèå íà Îáùèíñêè ñúâåò, ïðîâåäåíî íà 7.06.2011ã.
Т.1. Предложение за одобряване на устав и приемане на

решение за членство на община Балчик в Асоциацията на
еколозите от общините в България и заплащане на годишен
членски внос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 820:  На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21,

ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик:
1. Одобрява устава на Асоциацията на еколозите от общините в

България и дава съгласието си Община Балчик да подаде заявление
за членство и участие в Асоциацията на еколозите от общините в
България (АСЕКОБ);

2. Определя за представител на община Балчик кмета на общината
или упълномощено от него лице.

3. Съобразно проведено събрание на 01.12.2010 г. на АСЕКОБ и
прието решение за членски внос в размер на 300.00 лв. (заплатен до
30 юни) или 350.00 лв. (заплатен след тази дата) за общини до 40 000
души, приема чл. внос за община Балчик да се заплаща в размер и
сроковете определени от общото събрание на АСЕКОБ.

4. Възлага на Кмета на Общината извършване на всички последващи
действия, свързани с изпълнение на настоящото решение.

Гласували поименно със “За” - 19, “Против” - 0, “Въздържал се” – 0
Т.2. Предложение за одобряване пазарна оценка за продажба

на Поземлен имот с идентификатор № 53120.505.307 по
кадастралната карта на с. Оброчище /в.з. “Фиш-фиш”, град
Балчик/.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 821:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.

35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата,
определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Е-388-1/
18.04.2011 г., одобрява пазарна оценка в размер на 11 674.00 лв. /
единадесет хиляди шестстотин седемдесет и четири лева/, без ДДС
за продажба на общински имот на собственика на законно построена
върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор
№ 53120.505.307 по кадастралната карта на с. Оброчище /УПИ
ХХ-759, кв. 15 по ПУП на вилна зона “Фиш-фиш” гр. Балчик/, с
площ от 449 м2  /четиристотин четиридесет и девет квадратни метра/
, актуван с АОС № 3998/20.04.2011 г.

Гласували поименно със “За” - 19, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0
Т.3. Предложение за одобряване пазарна оценка за продажба

на Поземлен имот с идентификатор № 02508.83.204 по
кадастралната карта на град Балчик/.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 822:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.

35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата,
определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94П-455-2/
18.04.2011 г., одобрява пазарна оценка в размер на 2 960.00 лв. /две
хиляди деветстотин и шестдесет лева/, без ДДС за продажба на
общински имот на собственика на законно построена върху него
сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор №
02508.83.204 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХХVІ, кв.
86 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 74 м2 /седемдесет и четири
квадратни метра/, актуван с АОС № 4000/02.05.2011 г.

Гласували поименно със “За” - 19, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0
Т.4. Предложение за одобряване пазарна оценка за продажба

на Поземлен имот с идентификатор № 66250.501.140 по
кадастралната карта на с. Сенокос.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 823:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.

35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата,
определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 30-1676-1/
21.04.2011 г., одобрява пазарна оценка в размер на 4 348.00 лв. /
четири хиляди триста четиридесет и осем лева/, без ДДС за продажба
на общински имот на собственика на законно построена върху него
сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор №
66250.501.140 по кадастралната карта на с. Сенокос /УПИ VІ-140,
кв. 24 по ПУП на с. Сенокос/, с площ от 1087 м2 /хиляда и осемдесет
и седем квадратни метра/, актуван с АОС № 3472/16.02.2009 г.

Гласували поименно със “За” - 20, “Против” - 0, “Въздържал се” – 0
Т.5. Предложение за прекратяване на съсобственост между

община Балчик и “ТЕ ЕМ ПЕ” ЕООД с. Сенокос, по отношение
на ПИ № 66250.501.165 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 824:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.

36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на
ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 30-1675-1/21.04.2011
г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати
съсобствеността между Община Балчик и “ТЕ ЕМ ПЕ” ЕООД с.
Сенокос с ЕИК 201114770, представлявано от Таддаус Промбергер,
по отношение на УПИ ІХ-165, кв. 14 по ПУП на с. Сенокос, ПИ №
66250.501.165 по кадастралната карта на с. Сенокос, целият с площ
от 952 м2, като молителите изкупят частта на Община Балчик,
равняваща се на 272.00 м2 /двеста седемдесет и два квадратни метра/
идеални части, актувани с АОС № 3999/28.04.2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер
на 2176.00 лв. /две хиляди сто седемдесет и шест лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите
правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Гласували поименно със “За” - 20, “Против” - 0, “Въздържал се” – 0
Т.6. Предложение за прекратяване на съсобственост между

община Балчик и Николинка Иванова Георгиева, по отношение
на ПИ № 78639.501.27 по кадастралната карта на с. Църква.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 825:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от

ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и
във връзка със заявление вх. № 94Н-638-1/10.05.2011 г., общински съвет -
Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община
Балчик и Николинка Иванова Георгиева, по отношение на ПИ № 78639.501.27
по кадастралната карта на с. Църква, целият с площ от 1968 м2, като молителят
изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 170.00 м2 /сто и седемдесет
квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4001/13.05.2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в
размер на 1530.00 лв. /хиляда петстотин и тридесет лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши
последващите правни и фактически действия по изпълнение на
решението.

Гласували поименно със “За” - 20, “Против” - 0, “Въздържал се” – 0
Т.7. Предложение за предоставяне от страна на община

Балчик на ПСОВ - Балчик за стопанисване и управление на
ВиК ЕООД - Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 826:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от

ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 198г, т. 2 във връзка с 198б, т. 3 и чл.
198о от Закона за водите и § 30 от ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за
водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм. и доп.. бр.
95 от 2009 г.),Общински Съвет - Балчик,

РЕШИ:
1. Предоставя управлението, поддръжката и експлоатацията на ПСОВ

- Балчик публична общинска собственост, актуван с АПОС № 190 от
23.06.2010 г., състояща се от 18 самостоятелни обекта, всеки с
индивидуален идентификатор, подробно описани в АКТ № 190 на „В
и К” ЕООД град Добрич, седалище и адрес на управление гр. Добрич,
бул.” Трети март”№ 59, регистрирано по ф.д. № 520/ 1989г. на ОС-
Добрич, действащ като оператор на съответната обособена територия.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да сключи договор за
управление, поддръжка и експлоатация на ПСОВ - Балчик с „В и К”
ЕООД - Добрич при условията на § 30 от ПРЕХОДНИТЕ И
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и
допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009
г., изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.) за срок не по дълъг от 10 години.

Гласували поименно със “За” - 20, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0
Т.8. Предложение за предоставяне от страна на община

Балчик на ПСОВ - Албена за стопанисване и управление на
ВиК ЕООД - Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 827:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,

чл. 8,  ал. 1 от ЗОС, чл. 198г, т. 2 във връзка с 198б, т. 3 и чл. 198о от
Закона за водите и § 30 от ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за
водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм. и доп., бр.
95 от 2009 г.),Общински Съвет - Балчик,

РЕШИ:
1. Предоставя управлението, поддръжката и експлоатацията на

ПСОВ - Албена публична общинска собственост, актуван с АПОС
№ 181 от 06.07.2009 г. на „ВиК” ЕООД град Добрич, седалище и
адрес на управление гр. Добрич, бул.” Трети март”, № 59,
регистрирано по ф.д. № 520/1989г. на ОС-Добрич, действащ като
оператор на съответната обособена територия.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да сключи договор за
управление, поддръжка и експлоатация на ПСОВ - Албена с „В и К”
ЕООД - Добрич при условията на § 30 от ПРЕХОДНИТЕ И
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и
допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.. в сила от 23.06.2009
г., изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.) за срок не по дълъг от 10 години.

Гласували поименно със “За” - 20, “Против” - 0, “Въздържал се” – 0
Т.9. Предложение за отдаване под наем чрез търг на паркинги,

временни паркинги и паркоместа, представляващи имоти или
част от имоти - публична общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 828:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.

14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 16, ал. 1 и ал. 2  от
НОРПУРОИ, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъдат
отдадени под наем съгласно предназначението си паркинги, временни
паркинги и паркоместа, представляващи имоти или части от имоти
- публична общинска собственост, както следва:

1.1. Паркинг “Двореца” гр. Балчик с площ от 1 205 м2,
представляващ обособена част от  ПИ № 02508.7.138 по
кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна
цена: 5 494.80 лв., без ДДС.

Гласували поименно със “За” - 20, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0
1.2. Временен паркинг в района на алея “Ехо” гр. Балчик с площ

от 2 025 м2, представляващ ПИ № 02508.87.187 по кадастралната
карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена 9 234.00 лв.
без ДДС.

Гласували поименно със “За” - 20, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0
1.3. 50 броя паркоместа по алея “Ехо” /от летен кинотеатър до

паркинг “Двореца”/ и 40 броя паркоместа по ул. “Албенски път” /
от паркинг Двореца до кръстовището/ гр. Балчик, обособени части
от ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта на гр. Балчик, с обща
площ 900 м2, при начална годишна наемна цена 4 104.00 лв.

Гласували поименно със “За” - 20, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0
2. Имотите - публична общинска собственост по т. 1 да бъдат отдавани

под наем за срок от 1 година, след провеждане на публичен търг;
3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по търговския закон.
4. Фирмата,  спечелила търга и сключила договор за наем за паркинг

“Двореца”, се задължава да осъществява и пропусквателен режим
по алеята, водеща към АПК “Двореца”.

5. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши
последващите се правни и фактически действия по изпълнение на
решението.

Гласували поименно цялото решение със “За” - 20, “Против” - 0,
“Въздържал се” - 0

РЕШЕНИЕ 829:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.
14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 16, ал. 1 и ал. 2  от
НОРПУРОИ, Общински съвет - Балчик не дава съгласието си да
бъдат отдадени под наем съгласно предназначението си паркинг и
временен паркинг, представляващи имоти или части от имоти -
публична общинска собственост, както следва:

1.1 Паркинг “Морска гара” гр. Балчик с площ от 1 472 м2,
представляващ ПИ № 02508.86.85 по кадастралната карта на гр.
Балчик.

Гласували поименно със “За” - 19, “Против” - 0, “Въздържал се” - 1
1.2. Временен паркинг до комплекс “Тих кът” гр. Балчик с площ

от 800 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.7.109 по
кадастралната карта на гр. Балчик.

Гласували поименно със “За” - 19, “Против” - 0, “Въздържал се” – 1
Т.10. Предложение за актуализация на годишната програма

за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост
през 2011 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 830:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от

ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински
съвет - Балчик актуализира годишната програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС
през 2011 г., приета с решение № 752 от 17.02.2011 г., като допълва:

1.Раздел ІІІ  Б - “Имоти, които Община Балчик има намерение да
продаде” със следните  имоти:

-Дворно място с площ от 940 м2, представляващо поземлен имот
№ 78639.501.324 по кадастралната карта на с. Църква;

-Дворно място с площ от 1333 м2, представляващо поземлен имот
№ 78639.501.323 по кадастралната карта на с. Църква.

Гласували поименно със “За” - 20, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0
Т.11. Предложение за продажба чрез търг на общински имот,

представляващ УПИ І, кв. 7 по ПУП на с. Църква, с
идентификатор № 78639.501.324.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 831:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.

35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински
Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен
търг на общински имот, съгласно АОС № 4002/16.05.2011 г.,
представляващ УПИ І, кв. 7 по ПУП на с. Църква, поземлен имот с
идентификатор № 78639.501.324 по кадастралната карта на с.
Църква, с площ от 940 м2 /деветстотин и четиридесет   квадратни
метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т. 1 в размер на 14
100.00 лв. /четиринадесет хиляди и сто лева/, без ДДС като начална
цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането
на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с  решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Гласували поименно със “За” - 20, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0
Т.12. Предложение за продажба чрез търг на общински имот,

представляващ УПИ ІІ, кв. 6 по ПУП на с. Църква, с
идентификатор № 78639.501.323.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 832:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.

35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г., Общински съвет
- Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг
на общински имот, съгласно АОС № 4003/16.05.2011 г.,
представляващ УПИ ІІ, кв. 6 по ПУП на с. Църква, поземлен имот с
идентификатор № 78639.501.323 по кадастралната карта на с.
Църква, с площ от 1333 м2  /хиляда триста тридесет и три квадратни
метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 19
995.00 лв. /деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет лева/,
без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането
на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Гласували поименно със “За” - 20, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0
Т.13. Разглеждане отчет за дейността на “МБАЛ - Балчик”

ЕООД за 2010 година.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК
РЕШЕНИЕ 833:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от

ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Отчет за дейността,
Годишен финансов отчет и Годишна данъчна декларация на
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ” ЕООД
за 2010 година.

Гласували поименно със “За” - 19, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0
Т.14. Разглеждане отчет за дейността на “Медицински център-

І-Балчик” ЕООД за 2010 година.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК
РЕШЕНИЕ 834:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от

ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Отчет за дейността,
Годишен финансов отчет и Годишна данъчна декларация на
“Медицински център-І-Балчик” ЕООД за 2010 година.

Гласували поименно със “За” - 19, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0
Т.15. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.
1. Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК
РЕШЕНИЕ 835:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ, както
следва:

1. Димитър Петров Христов от гр. Балчик, ул. “Средна гора” №
4, за оперативна интервенция,  в размер на 300.00 (триста) лева.

Гласували поименно със “За” - 17, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0
2. Иван Петров Димитров от с. Кранево, ул. “Черно море” № 23,

за оперативна интервенция, в размер на 300 (триста) лева.
Гласували поименно със “За” - 17, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0
3. Севилджан Ниязиева Шерифова от гр. Балчик, ж.к. “Балик”, бл.

16, вх. Б, за закупуване на скъпо струващи лекарства, в размер на
300.00  (триста) лева.

Гласували поименно със “За” - 17, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0
Т.15. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.
2. Вносител: Камен Спиров - председател на ПКОМСД
РЕШЕНИЕ 836:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.

21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отпуска
еднократни финансови помощи, както следва:

1. Стефка Асенова Костова от с. Оброчище, ул. “Цветница” № 8,
в размер на 350.00 (триста и петдесет) лева, за транспорт до град
София, за явяване на НЕЛК.

Гласували поименно със “За” - 19, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0
Т.16. Даване съгласие община Балчик да кандидатства с

проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161РО001.1-12/2011 “Подкрепа за
деинституционализация на социални институции, предлагащи
услуги за деца в риск” по ОП “Регионално развитие 2007-2013”.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 837:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от

ЗМСМА, във връзка с кандидатстването на община Балчик с проектно
предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/1.1-12/2011 “Подкрепа за
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги
за деца в риск” и във връзка с одобрен ПУП за гр. Балчик, ж.к. Балик,
Втора зона, кв.148, УПИ № III за ЦНСТ, Общински съвет Балчик

РЕШИ:
1.Общински съвет Балчик,  дава съгласие  Община Балчик да

кандидатства с проектно предложение по Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 “Подкрепа
за деинституционализация на социални институции, предлагащи
услуги за деца в риск” по ОП „Регионално развитие 2007-2013"

/Продължава на стр.3/




