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Ïðîòîêîë ¹ 8 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ, ïðîâåäåíî íà 17.02.2012ã.
Т.1.  Предложение  за  предприемане  на  фактически  и  правни

действия  за  промяна  на  Управителния  орган  на  СПА  “ЦЕНТЪР
КРАНЕВО”  АД,  промяна  адрес  на  управление  на  дружеството,
промяна  състава на съвета на  директорите,  избор  на  изпълнителен
директор,  промяна  на  наименованието    търговската  фирма  на
дружеството.

Вносител:  Христо  Николов Христов    общински  съветник
Оттеглена  от  вносителя.
Т.  2.  Предложение  за  отпускане на финансови  помощи.
Вносител:  д-р  Маргарита Калинова     председател  на  ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 57: На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,

общински  съвет    Балчик  отпуска  еднократни  финансови  помощи,
както следва:

1.  Живка  Жекова  Стоянова  от  град  Балчик,  за  подпомагане  на
семейството, в  размер  на  300.00  (триста)  лева.

2. Галя Стойчева Костадинова от  град Балчик, за подпомагане  на
семейството, в  размер  на  300.00  (триста)  лева.

3.  Елинка  Гошева  Мишкова  от  с.  Гурково,  за  лечение  на  Бисер
Юлиев Мишков, в размер на  200.00  (двеста)  лева.

4. Никола Диков Симеонов от град Балчик, за лечение, в  размер на
1000.00  (хиляда)  лева.

5.  Димо  Кръстев Господинов  от  с.  Сенокос,  за  лечение, в  размер
на  1000.00  (хиляда)  лева.  Помощта  да  се  получи  от  кмета  на  с.
Сенокос.

6. Ерол Аби Керим от град Балчик, за  лечение, в  размер на  200.00
(двеста)  лева.

7.  Юнал  Хасанов  Черкезов,  за  подпомагане  на  семейството,  в
размер на 200.00  (двеста) лева.

7.  Станислава  Стоянова  Станева  от  с.  Бобовец  за  лечение  на
внучката  й  Юлкер  Сашева  Михайлова,  в  размер  на  500.00
(петстотин)  лева.

Гласували  поименно  “За”  -  20  гласа  ,  “Против”    0  гласа,
“Въздържал се”   0  гласа

Т.3.  Предложение  за  промяна  на  Наредбата  за  определянето  и
администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги  на
територията  на  община  Балчик.

Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 58: На основание чл. 21,  ал. 2, във  връзка с ал. 1, т. 7

от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 11, ал. 3 от ЗНА, във връзка с
чл. 12 от Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, Общински
съвет   Балчик

Р Е Ш И :
1. Променя чл. 29, чл. 31 и чл. 36 от Наредбата за

определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Балчик,  както следва:

Чл.  29  (1)  За  ползването на  детски градини  и Обединено  детско
заведение  родителите  или  настойниците  заплащат  месечни  такси  в
размер  на 35.00 лева.

(2)        Размерът на таксата за деца на студенти  - редовно обучение
и  деца на  самотни  майки, чийто баща е неизвестен  е  15,00  лева.

(3)         Когато  две деца  от  едно  семейство  са  приети  в  едно  или
различни  детски  заведения  в  общината  се  заплаща  такса  по  15,00
лева  за всяко от  децата.

Чл. 31  (1)  Отменя се. Ал. 2 става ал. 1 и  се изменя така:
(1)         За  ползване  на  намаленията  по  чл.  29,  ал.  2  и  ал.  3  и

освобождаването по чл. 30, т. 1,  2  и 3, родителите или настойниците
представят заявление с приложени съответните документи, доказващи
обстоятелствата  за  право  на  ползване.

Ал. 3  става ал. 2 и  се изменя така:
(2)                Заплащането  на  намаления  размер  на  таксата  или

освобождаването  от такса  започва от  началото  на следващия  месец
 след  месеца от  подаване на  заявлението.

Чл.  36  Таксите  по  този  раздел  се  начисляват  и  събират  от
длъжностните лица в съответните  заведения и  се внасят в  общинския
бюджет, както следва:

       1.  По чл.  29  -  32  - до 10-то число на  следващия  месец;
       2.  По чл.  33  -  34  - до 25-то число на  следващия  месец;
       3. По чл. 35 - в тридневен срок от приключване на всяка смяна.
1.Направените  промени  в  НОАМТЦУОБ  да  се  публикуват  в

местния  печат.
3. Измененията  влизат в  сила от датата на обнародване.
4.  Упълномощава кмета  на Община  Балчик да  предприеме всички

последващи  правни  и  фактически  действия  по  изпълнение  на
решението.

Гласували поименно “За”   18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал
се”   2  гласа

Т.4. Предложение за прекратяване на съсобственост между община
Балчик  и  Мария  Ангелова  Хайнригс,  по  отношение  на  ПИ
02508.1.269.

Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 59: 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.  №  94М-1072-1/
16.01.2012  г.,  общински  съвет  -  Балчик  дава  съгласието  си  да  се
прекрати  съсобствеността между Община Балчик и Мария Ангелова
Хайнригс  от  гр.  София,  по  отношение  на  ПИ  №  02508.1.269  по
кадастралната карта  на  гр. Балчик  /УПИ ХV,  кв.27 по  ПУП  на  в.з.
“Изгрев”/,  целият  с площ  от    737 м2, като  Мария  Хайнригс изкупи
частта  на  Община  Балчик,  равняваща  се  на  37.00 м2  /тридесет  и
седем  квадратни  метра/  идеални  части,  актувани  с  АОС  №  4184/
2012  г.

2.  Одобрява  пазарната  оценка  на  общинската  част  от  имота  в
размер  на  1295.00 лв.    /хиляда  двеста деветдесет  и  пет  лева  /, без
ДДС.

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

Гласували  поименно  “За”  -  19  гласа  ,  “Против”    0  гласа,
“Въздържал се”   0  гласа

Т.5. Предложение за прекратяване на съсобственост между община
Балчик  и  ЕТ  “СПЕКТЪР    ЕКСПРЕС    ГЕОРГИ  РУСЕВ”,  по
отношение  на  ПИ  02508.86.46.

Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 60: 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.  №  94Д-1013-1/
18.01.2012  г.,  общински  съвет  -  Балчик  дава  съгласието  си  да  се
прекрати  съсобствеността между  Община  Балчик и  ЕТ “СПЕКТЪР
ЕКСПРЕС    ГЕОРГИ  РУСЕВ”  с  ЕИК  834016916  със  седалище  и

адрес  на  управление:  гр.  Добрич,  ул.  “Димитър  Ковачев”  №  1,
представлявано  от  Георги  Митев  Русев  чрез  пълномощника  си
Димитрин Георгиев  Русев,  по  отношение  на  ПИ №  02508.86.46 по
кадастралната  карта  на  гр. Балчик,  целият  с площ  от 1006  м2,  като
ЕТ “Спектър  Експрес  Георги Русев” ЕООД изкупи частта на Община
Балчик, равняваща се на 81.00 м2  /осемдесет и един квадратни метра/
идеални части,  актувани с  АОС  №  4185/2012 г.

2.  Одобрява  пазарната  оценка  на  общинската  част  от  имота  в
размер  на  7938.00 лв.  /седем  хиляди деветстотин  тридесет и  осем
лева  /, без ДДС.

3.  Упълномощава  Кмета  на  община  Балчик  да  извърши
последващите  правни  и  фактически  действия  по  изпълнение  на
решението. Гласували поименно “За”  - 18 гласа  ,  “Против”   0  гласа,
“Въздържал се”   0  гласа

Т.6.  Предложение  за  одобряване  на  ПУП      Парцеларен  план
“Подземен  електропровод  33кV/110кV,  оптична  кабелна  линия,
свързващи  14  бр.  ветрогенератори,  разположени  в  землището на с.
Тригорци.

Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 61: I. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и

чл.  129,  ал.  1  от  Закона  за  устройство  на  територията,  Общински
съвет    -  Балчик  одобрява:

І.1 ПУП-Парцеларен  план  “Подземен електропровод 33кV/110кV,
оптична  кабелна  линия,  свързващи  14  бр.  ветрогенератори,
разположени в  землището на с. Тригорци, община Балчик  с Възлова
станция  “Тригорци”  с.  Тригорци,  Община  Балчик.

І.2  Транспортно  -  комуникационен  план  за  подобряване  на
съществуващи  пътища,  публична  общинска  собственост:  ПИ  №№
73095.25.51;  73095.27.40;  73095.31.25;  73095.31.26;  73095.27.39;
73095.22.10;  73095.22.13;  73095.37.17;  73095.23.54;  73095.29.26
и  73095.18.29    полски  пътища  в  землището  на  село  Тригорци,
Община Балчик; ПИ №  67951.19.2   полски път в  землището на село
Соколово,  Община  Балчик  и  ПИ  №  24387.28.36    полски  път  в
землището  на  село  Дъбрава,  Община  Балчик,  за  достъп  до  14  бр.
ветрогенератори, разположени в  землището на  с.  Тригорци,  Община
Балчик,  за  срока на  тяхното изграждане и експлоатация.

ІІ.  На  основание чл. 60,  ал. 1  от  АПК,  Общински  съвет  допуска
предварително изпълнение на решението с  оглед  защитата на важни
икономически  интереси  на  Дружеството  и  предотвратяването  на
трудно  поправими  вреди,  които  биха  могли  да  настъпят  от
закъснението  на изпълнението  на  акта.

Гласували т.  ІІ  “За”  - 16 гласа  , “Против”   0  гласа, “Въздържал се”
3  гласа

ІІІ. Задължава Кмета на общината в  7-дневен  срок от приемане на
решението,  същото да  бъде  изпратено  за обнародване в “Държавен
вестник”.

Гласували цялото предложение “За”  - 16 гласа  , “Против”   0  гласа,
“Въздържал се”   3  гласа

Т.7.  Предложение  за  одобряване  на  ПУП    Парцеларен  план
“Подземен  електропровод  33кV, оптична  кабелна линия,  свързващи
16 бр.  ветрогенератори, разположени  в  землището  на  с.  Соколово.

Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 62: I. На основание чл.  21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА и

чл.  129,  ал.  1  от  Закона  за  устройство  на  територията,  Общински
съвет  -  Балчик одобрява:

І.1  ПУП-Парцеларен  план  “Подземен  електропровод  33  кV,
оптична  кабелна  линия,  свързващи  16  бр.  ветрогенератори,
разположени в  землището  на с. Соколово, община Балчик с Възлова
станция  “Тригорци”  с.  Тригорци,  Община  Балчик.

І.2 Транспортно комуникационен план за подобряване на
съществуващи пътища, публична общинска собственост: ПИ
№№ 67951.54.63, 67951.55.49, 67951.25.58, 67951.25.59,
67951.37.59, 67951.34.50, 67951.24.36, 67951.13.42, 67951.24.36,
67951.24.37, 67951.37.58, 67951.36.61, 67951.44.52, 67951.15.44,
67951.22.60, 67951.22.58, 67951.15.42, 67951.16.42, 67951.11.24
с  начин на  трайно ползване „полски пътища“  и ПИ № 67951.48.28
с  начин  на  трайно  ползване  „ведомствен  път“ по  КК  на  село
Соколово,  община Балчик, за достъп до 16 бр. ветрогенератори,
разположени в землището на с. Соколово, Община Балчик, за
срока на тяхното изграждане и експлоатация.

ІІ.  На  основание чл. 60,  ал. 1  от  АПК,  Общински  съвет  допуска
предварително изпълнение на решението с  оглед  защитата на важни
икономически  интереси  на  Дружеството  и  предотвратяването  на
трудно  поправими  вреди,  които  биха  могли  да  настъпят  от
закъснението  на изпълнението  на  акта.

Гласували т.  ІІ  “За”  - 16 гласа  , “Против”   0  гласа, “Въздържал се”
3  гласа

ІІІ. Задължава Кмета на общината в  7-дневен  срок от приемане на
решението,  същото да  бъде  изпратено  за обнародване в “Държавен
вестник”.

Гласували цялото предложение “За”  - 16 гласа  , “Против”   0  гласа,
“Въздържал се”   3  гласа

Т.8. Предложение  за  одобряване  на ПУП   План  за  застрояване  на
ПИ №  62788.26.65  по  кадастралната  карта на  с.  Рогачево.

Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 63: I.  На основание чл.  21,  ал. 1,  т.  11 от ЗМСМА,

съгласно  чл.  129,  ал.  1  от  Закона  за  устройство  на  територията,
Общински съвет- Балчик  одобрява ПУП-План  за  застрояване  за   ПИ
№  62788.26.65  по  кадастралната  карта  на  с.  Рогачево,  община
Балчик,  заедно с  предвидения  начин  на  застрояване  и  отреждане  за
“Пп”  /производство на  риба и  зеленчуци/.

ІІ. Задължава  Кмета на общината в 7-дневен срок  от приемане  на
решението,  същото да  бъде  изпратено  за обнародване в “Държавен
вестник”.

Гласували  “За”    18 гласа  ,  “Против”    0  гласа,  “Въздържал  се”    0
гласа

Т.9. Отдаване  под наем  на части  от имоти  -    публична  общинска
собственост

Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 64: 1. На  основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  8  от  ЗМСМА;

чл.  14,  ал.  7  от  Закона  за общинската  собственост; чл.  14,  ал.  2 от
НОРПСУРОИ Общински  съвет   Балчик дава  съгласието си да  бъдат
отдавани  под  наем  за  поставяне на преместваеми  обекти  /съгласно
одобрени  схеми/  части  от  следните  имоти  -  публична  общинска
собственост:

1.1.  Тротоарна  площ  на  ул.  “Приморска”  гр.  Балчик,
представляваща част от ПИ № 02508.86.49  по  кадастралната  карта
на  гр.  Балчик,  за  поставяне  на  пункт  на  Български  спортен
тотализатор и  автобусна  спирка;

1.2. Терен до  бивша  “Автошкола”  на ул.  “Д-р  Желязко  Бончев”  в
ж.к.  “Балик”  гр. Балчик,  представляващ  част  от  ПИ  №  02508.76.4
по  кадастралната  карта  на  гр.  Балчик,  за  поставяне  на  пункт  на
Български  спортен  тотализатор;  три броя търговски обекти и  офис.

2. Частите  от имоти      публична  общинска  собственост  да  бъдат
отдавани под наем за срок до 5 /години/ и след провеждане на публичен
търг.

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

Т.10.  Предложение  за  отпускане  на  гориво  за  автомобилите  на
РУ  “Полиция”  Балчик.

Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 65: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,

във  връзка  с  чл.  34,  ал.  4  предложение  трето  от  ЗОС,  Общински
съвет  -  Балчик:

1. Дава  съгласие  да бъде  закупено  3 250  литра  бензин  А-  95  Н,
който да  бъде използван  за нуждите на РУ на МВР  Балчик, предвид
необходимостта от защита интересите и собствеността на гражданите,
за борба с престъпността и обезпечаване на  обществения ред, преди,
по  време  и  след  приключване  на  активния  туристически  сезон  и
селскостопанска  кампания  през  2012 г.

Гласували поименно “За”  19 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал
се”   1  глас

2.  Определя  месечен  лимит  на  автомобилите  собственост  на
община  Балчик  и  предоставени  за  ползване  на РУ  на МВР-Балчик,
както следва:

-за бензинови  -  100 литра;
-за  снабдени с  газова  уредба  - 150 литра.
3.  Упълномощава  Кмета  на  община  Балчик  да  извърши

последващите  разпоредителни  действия  свързани  със  закупуване  на
необходимото количество гориво,  както  и  прехвърлянето  на  веща  с
фактическото й предаване,  чрез дарствен акт.

Гласували цялото предложение поименно “За” - 20 гласа  , “Против”
0 гласа, “Въздържал  се”    0  гласа

Т.11.  Предложение  за  отпускане  на  гориво  за  автомобилите  на
РУ  “Полиция”  Албена.

Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 66: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,

във  връзка  с  чл.  34,  ал.  4  предложение  трето  от  ЗОС,  Общински
съвет  -  Балчик:

1. Дава  съгласие  да бъде  закупено  2 000  литра  бензин  А-  95  Н,
който  да бъде  използван за  нуждите на  РУ на  “Полиция”  - Албена,
предвид  необходимостта  от  защита  интересите  и собствеността  на
гражданите, за борба с престъпността и обезпечаване на обществения
ред,  преди,  по  време и след приключване на активния  туристически
сезон  през  2012  г.

2.  Определя  месечен  лимит  на  автомобилите  собственост  на
община  Балчик и  предоставени за ползване  на РУ на  “Полиция”  -
Албена,  както следва:

-за бензинови  -  100 литра;
-за  снабдени с  газова  уредба  - 150 литра.
3.  Упълномощава  Кмета  на  община  Балчик  да  извърши

последващите  разпоредителни  действия  свързани  със  закупуване  на
необходимото количество гориво,  както  и  прехвърлянето  на  веща  с
фактическото й предаване,  чрез дарствен акт.

Гласували  поименно  “За”  -  19  гласа  ,  “Против”    0  гласа,
“Въздържал се”    1  глас

Т.12.  Предложение  за  отпускане  на  гориво  за  автомобилите  на
Районна  служба “Пожарна  безопасност  и  защита на  населението”
Балчик.

Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 67: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА

във  връзка  с  чл.  34,  ал.  4  предложение  трето  от  ЗОС,  Общински
съвет Балчик:

1. Дава  съгласие  да бъде  закупено  1 250  литра  бензин  А-  95  Н,
който  да бъде  използван  за  нуждите на  Районна  служба  „Пожарна
безопасност  и  защита  на населението”  -  Балчик за  осъществяване на
противопожарен контрол и превантивна дейност,  преди, по  време  и
след  приключване  на  активния  туристически  сезон  и
селскостопанската кампания за 2012 г.

Гласували поименно “За”  15 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал
се”   4  гласа

2.  Упълномощава  Кмета  на  община  Балчик  да  извърши
последващите  разпоредителни  действия  свързани  със  закупуване  на
необходимото количество гориво,  както  и  прехвърлянето  на  веща  с
фактическото й предаване,  чрез дарствен акт.

Гласували  поименно  “За”  -  20  гласа  ,  “Против”    0  гласа,
“Въздържал се”   0  гласа

Т.13.  Предложение  за  отпускане  на  гориво  за  автомобилите  на
Граничен  полицейски  участък    Балчик.

Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 68: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА

във  връзка  с  чл.  34,  ал.  4  предложение  трето  от  ЗОС  ,  Общински
съвет  -  Балчик:

1.  Дава  съгласие  да  бъде  закупено  500  литра  дизелово  гориво,
което да бъде използвано за нуждите на Граничен полицейски участък
- Балчик  към  Гранична Дирекция  „Гранична  полиция”,  за опазване
на  държавната  граница  и  обществения ред  в  крайбрежната  зона на
територията  на  община  Балчик, през активния  летен  сезон  на 2012
г.

2.  Упълномощава  Кмета  на  община  Балчик  да  извърши
последващите  разпоредителни  действия  свързани  със  закупуване  на
необходимото количество гориво,  както  и  прехвърлянето  на  веща  с
фактическото й предаване,  чрез дарствен акт.

Гласували  поименно  “За”  -  20  гласа  ,  “Против”    0  гласа,
“Въздържал се”   0  гласа

Т.14. Предложение  за отпускане  на  гориво на  сектор “Пробация”,
звено  Балчик.

Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 69: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във

връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, Общински съвет - Балчик:
1. Дава съгласие да бъде  закупено 600 литра бензин А- 95 Н, който

да бъде използван за нуждите на сектор „Пробация”,  звено Балчик,  за
постигане на целите  на наказанието „Пробация”  за  2012 г.

2.Упълномощава  Кмета  на  община  Балчик  да  извърши
последващите  разпоредителни  действия  свързани  със  закупуване  на
необходимото количество гориво,  както  и  прехвърлянето  на  веща  с
фактическото й предаване,  чрез дарствен акт.

Гласували поименно “За”  18 гласа , “Против”  0 гласа, “Въздържал
се”  2 гласа                                                         /Продължава на стр.4/




