
ПОЗИЦИИ 24 март - 30 март 2011 г.  3

Ïðîòîêîë íà ÎáÑ îò ðåäîâíîòî çàñåäàíèå, ïðîâåäåíî íà 9 ìàðò 2011ã.
Решение 764 Протокол 60 от 09.03.2011 г.
Т.1. Предложение за отдаване под наем чрез

публично оповестен конкурс на модули за про-
дажба на сувенири, поставени върху тротоар от
лявата страна на алея “Двореца” град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общи-
ната

РЕШЕНИЕ 764: 1. На основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общин-
ската собственост; чл. 16 от Наредба, определя-
ща реда за придобиване, управление и разпоре-
ждане с общинска имущество, Общински съвет
- Балчик дава съгласието си да бъдат отдадени
под наем 30 /тридесет/ броя еднотипни модули
за продажба на сувенири, всеки с площ от 4.5
м2,  поставени върху части от имот - публична
общинска собственост: тротоар от лява страна
на алея “Двореца”, представляващ ПИ №
02508.7.359 по кадастралната карта на гр. Бал-
чик.

2. Модулите да бъдат отдадени под наем за
срок от 5 /пет/ години и след провеждане на
публично оповестен конкурс.

3. Утвърждава начална годишна наемна цена
при провеждане на конкурса в размер на 1080
лв. /хиляда и осемдесет лева/ без ДДС.

Гласували със “За” - 18, “Против” - 0, “Въз-
държал се” – 0

Решение 765 Протокол 60 от 09.03.2011 г.
Т.2. Предложение за продажба чрез публи-

чен търг на общински имот, находящ се във в.з.
“Момчил”, с идентификатор № 02508.2.113, по
кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 765: 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 № 3956/10.01.2011 г., представляващ УПИ
ХІІ, кв. 5 по ПУП на вилна зона “Момчил” гр.
Балчик, поземлен имот с идентификатор №
02508.2.113 по кадастралната карта на  гр.
Балчик, с площ от 424 м2  /четиристотин двадесет
и четири квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.
1 в размер на 18 656.00 лв. /осемнадесет хиляди
шестстотин петдесет и шест 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 със “За” - 18, “Против” - 0,
“Въздържал се” – 0

Решение 766 Протокол 60 от 09.03.2011 г.
Т.3. Предложение за продажба чрез публичен

търг на общински имот, находящ се във в.з.
“Изгрев”, с идентификатор № 02508.1.291, по
кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 766: 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 № 3978/09.02.2011 г.,
представляващ УПИ ХХІV, кв. 24 по ПУП на
вилна зона “Изгрев” гр. Балчик, поземлен имот
с идентификатор № 02508.1.291 по
кадастралната карта на  гр. Балчик, с площ от
408 м2  /четиристотин и осем квадратни метра/
.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.
1 в размер на 18 360.00 лв. /осемнадесет хиля-
ди триста и шестдесет лева/, без ДДС като на-
чална 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 със “За” - 18, “Против” - 0,
“Въздържал се” – 0

Решение 767 Протокол 60 от 09.03.2011 г.
Т.4. Предложение за продажба чрез публи-

чен търг на общински имот, находящ се във в.з.

“Изгрев”, с идентификатор № 02508.1.210, по
кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на
общината

РЕШЕНИЕ 767: 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 разпореж-
дане с общинско имущество, приета с решение
№ 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Бал-
чик, дава съгласие да се извърши продажба чрез
публичен търг на общински имот, съгласно АОС
№ 3938/13.12.2010 г., представляващ УПИ ХV,
кв. 26 по ПУП на вилна зона “Изгрев” гр. Бал-
чик, поземлен имот с идентификатор №
02508.1.210 по кадастралната карта на  гр. Бал-
чик, с площ от 464 м2  /четиристотин шестдесет
и четири квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т. 1
в размер на 22 272.00 лв. /двадесет и две хиляди
двеста седемдесет и два лева/, без ДДС като
начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да ор-
ганизира провеждането на търга по реда на Гла-
ва седем от Наредбата, определяща реда за при-
добиване, управление и разпореждане с общин-
ско имущество, приета с решение № 238/
27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Гласували със “За” - 18, “Против” - 0,
“Въздържал се” – 0

Решение 768 Протокол 60 от 09.03.2011 г.
Т.5. Предложение за продажба чрез публичен

търг на общински имот, находящ се във в.з.
“Момчил”, с идентификатор № 02508.2.106, по
кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на
общината

РЕШЕНИЕ 768: 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 разпореж-
дане с общинско имущество, приета с решение
№ 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Бал-
чик, дава съгласие да се извърши продажба чрез
публичен търг на общински имот, съгласно АОС
№ 3856/20.09.2010 г., представляващ УПИ ХІХ,
кв. 5 по ПУП на вилна зона “Момчил” гр. Бал-
чик, поземлен имот с идентификатор №
02508.2.106 по кадастралната карта на  гр. Бал-
чик, с площ от 411 м2  /четиристотин и едина-
десет квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.
1 в размер на 18 084.00 лв. /осемнадесет хиляди
и осемдесет и четири лева/, без ДДС като
начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да ор-
ганизира провеждането на търга по реда на Гла-
ва седем от Наредбата, определяща реда за при-
добиване, управление и разпореждане с общин-
ско имущество, приета с решение № 238/
27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Гласували със “За” - 18, “Против” - 0,
“Въздържал се” - 0

Решение 770 Протокол 60 от 09.03.2011 г.
т. 7. Предложение за ново обсъждане на т. 20 от

Решение 753 по Протокол № 59 от 17.02.2011
година на общински съвет - Балчик.

Вносител: Стефан Павлов - председател на
ОбС

РЕШЕНИЕ 770: На основание чл. 21, ал. 1, т.
6 от ЗМСМА; чл. 11 и чл. 12 от Закона за об-
щинските бюджети; чл. 25 и чл. 26 от Наредба-
та за съставянето, изпълнението и отчитането
на общинския бюджет и във връзка с чл. 45, ал.
1, т. 9 от ЗМСМА, Общинския съвет - Балчик
обсъди и прегласува т. 20 на Решение 753 по
Протокол № 59 от заседание на общински съ-
вет - Балчик, проведено на 17 февруари 2011
година и РЕШИ:

1. Прие повторно - В Спортния календар,
за финансиране на ПФК “Черноморец” - 1
000 000 лева - отпадат.

Гласували поименно със “За” - 15, “Против”
- 2, “Въздържал се” - 1

Приема се повторно, отпадат 1 000 000 лева
от бюджет 2011 г.

2. В Календарния план за Културните проя-
ви - 2011 година:

2.1 Прие повторно - За Празници с местно и
регионално значение от 90 000 лева, става - 70
000 лева.

Гласували поименно със “За” - 16, “Против”
- 0, “Въздържал се” - 2

Приема се повторно, остават 70 000 лева по
бюджет 2011 г.

2.2. Отмени - Международен фестивал

“Balchik Classic Days” 70 000 лева - остават в
бюджет 2011 година.

Гласували поименно със “За” - 10, “Против”
- 4, “Въздържал се” - 4

Отменя, остават 70 000 лева по бюджет 2011 г.
2.3.  Отмени - Международен филмов

фестивал на късометражното кино 90 000 лева
- остават в бюджет 2011 година.

Гласували поименно със “За” - 10, “Против”
- 5, “Въздържал се” - 3

Отменя, остават 90 000 лева по бюджет 2011 г.
2.4.  Прие повторно - Подпомагане на

културни проекти с регионално и национално
значение от 10 000 лева, става - 4 000 лева.

Гласували поименно със “За” - 15, “Против”
- 1, “Въздържал се” - 2

Приема се повторно, остават 4 000 лева по
бюджет 2011 г.

2.5. Прие повторно - Медийна реклама на
културната програма, сумата от 15 000 лева,
става - 5 000 лева.

Гласували поименно със “За” - 15, “Против”
- 0, “Въздържал се” - 3

Приема се повторно, остават 5 000 лева по
бюджет 2011 г.

2.6. Отмени - Международно културно
сътрудничество и побратимяване 30 000 лева.

Гласували поименно със “За” - 10, “Против”
- 4, “Въздържал се” - 4

Отменя, остават 30 000 лева по бюджет 2011 г.
2.7. Прие повторно - Други разходи по

културата, сумата от 50 000 лева - отпада.
Гласували поименно със “За” - 15, “Против”

- 1, “Въздържал се” - 2
Прие повторно, отпадат 50 000 лева от

бюджет 2011 година.
3. Средствата да бъдат разпределени, както

следва:
 3.1. Отмени - За Общински радиоклуб -  20

000 лева
Гласували поименно със “За” - 8, “Против” -

1, “Въздържал се” - 9
Отменя, отпадат 20 000 лева от бюджет 2011

година.
3.2. Прие повторно - За Морски клуб, за

закупуване на колесар - 7 000 лв
Гласували поименно със “За” - 13, “Против”

- 1, “Въздържал се” - 4
Прие повторно, 7 000 лева остават по

бюджет 2011 година.
3.3. Прие повторно - За учредяване на

баскетболен клуб    - 5 000 лева
Гласували поименно със “За” - 16, “Против”

- 0, “Въздържал се” - 2
Прие повторно, 5 000 лева остават по

бюджет 2011 година.
3.4. Прие повторно - За изграждане спортна

площадка в  ж.к.  “Балик” град Балчик
- 200 000 лева

Гласували поименно със “За” - 16, “Против”
- 0, “Въздържал се” - 2

Прие повторно, 200 000 лева остават по
бюджет 2011 година.

  3.5. Прие повторно - Изграждане на

съблекални за клуб по лека атлетика в
Авиоград, град Балчик                                       -
60 000 лева

Гласували поименно със “За” - 18, “Против”
- 0, “Въздържал се” - 0

Прие повторно, 60 000 лева остават по бюджет
2011 година.

 3.6. Прие повторно - За инфраструктура,
основен ремонт на ул. “Бяло море”, село
Кранево                                            - 100 000 лева

Гласували поименно със “За” - 12, “Против”
- 0, “Въздържал се” - 6

Прие повторно, 100 000 лева остават по
бюджет 2011 година.

 3.7. Прие повторно - За възстановяване и
чакълиране на ул. “Витоша”, село Кранево
- 30 000 лева

Гласували поименно със “За” - 16, “Против”
- 0, “Въздържал се” - 2

Прие повторно, 30 000 лева остават по бюджет
2011 година.

  3.8. Прие повторно - Увеличаване
субсидията на МБАЛ град Балчик  с 300 000
лева, общо 1 000 000 лева

Гласували поименно със “За” - 18, “Против”
- 0, “Въздържал се” - 0

Прие повторно, 1 000 000 лева по бюджет
2011 година.

 3.9. Прие повторно - Увеличаване сумата за
V-ти Международен фестивал на религиозната
музика “Свети Атанас” с 3 500 лева, общо 6
000 лева

Гласували поименно със “За” - 15, “Против”
- 0, “Въздържал се” - 3

Прие повторно, 6 000 лева по бюджет 2011
година.

3.10. Прие повторно - За организиране на
Фолклорен фестивал

“Море от ритми”                                                                  -
15 000 лева

Гласували поименно със “За” - 18, “Против”
- 0, “Въздържал се” - 0

Прие повторно, 15 000 лева по бюджет 2011
година.

 3.11. Подпомагане на Обредни домове - 15
000 лева, от тях:

- Прие повторно - За църквата “Св. Петка”
град Балчик    - 10 000 лева

Гласували поименно със “За” - 18, “Против”
- 0, “Въздържал се” - 0

Прие повторно, 10 000 лева по бюджет 2011 г..
 - Прие повторно - За Джамията град Балчик

-  5 000 лева
Гласували поименно със “За” - 15, “Против”

- 1, “Въздържал се” - 2
Прие повторно, 5 000 лева по бюджет 2011

година.
4. Измени - Остатъкът от 350 500 лева

образува резерв, който ще се изразходва с
Решение на ОбС.

Гласували поименно със “За” - 15, “Против”
- 0, “Въздържал се” - 1

Стефан ПАВЛОВ
/Председател на ОбС Балчик/

Извършва хидроизолация на покриви по всички
технологии, ремонт на покриви, монтаж на конструкции,

монтаж на улуци, водосточни тръби, монтаж на ламарина,
битумни керемиди, ондолин, монтаж на гипс картон, на

теракот и фаянс;довършителни работи
За всички дейности отстъпка от 10 %,

с договор и гаранция

Òåë:0899 175 266
0887 716 779

Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

 /4-2/Âñè÷êî çà ïîêðèâà !

Продажби и Сервиз, Сервизни договори
Документи НАП, регистрация в НАП, печати

ниски цени

Балчик, ул. „Черно море” 21. Тел 0579/7 21 96, 0878/274 840

www.mikrosistemi.com  Близо до вас

КАСОВИ АПAРАТИ, ВЕЗНИ, ФИСКАЛНИ СИСТЕМИ

 вашият успех е важен за нас!

ÎÒÑÒÚÏÊÈ




