ПОЗИЦИИ

Êðàíåâî íà ïàìåíàòà äàòà - 140 ãîäèíè
îò ãèáåëòà íà Âàñèë Ëåâñêè
турно-музикално четене с помощта на библиотеката с техника
предоставена по програма „Глобални библиотеки”.
Материалите за четен ето подготвиха
Мария Георгиева –
отговорник по културно масовата работа в пенсионерския клуб и читалищни я секрета р На дя
Димитрова.
Чества нето беше
посетено от гражданите на Кранево и от
кмета Румен Николов. Така за втори
път пенсионерите от
Кранево помагат за
патриотичното възпитание на своите съграждани, след празПразниците са за поВ новото време с тки от клуба на пен- н ика н а 3-ти март
дем, за радост на ду- нови сили и ентусиа- сионерите подготвиха през 2012 година.
шата и възпитание.
зъм, група ентусиас- и проведоха литераИванка ИГНАТОВА
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Âñÿêî ÷óäî ...
Всяко чудо (стачките) за
два дни ли ще бъде и след
това ще се размие ли във
времето? Дни наред страната ни се тресе от стачки.
В много градове хиляди
стачкуват скандирайки:
„Оставка”, „Мафия”, „Спрете субсидиите на партиите
от държавата”, „Искаме Велико народно събрание,
смяна на конституцията, намалете броя на депутатите.”,
„Искаме граждански контрол на правителството!”
Първият ден от стачката в София имаше сблъсък
с полицията и протестът бе
окървавен. Това бе в резултат на политици, които
се опитаха да вземат стачката в свои ръце за партийната си изгода.
Чудно е, кога имаха време стачниците да напишат
исканията си към правителството и да ги предадат не
на някой друг, а точно на
Сидеров. Повече от исканията на стачкуващите съвпадат с неговите, които той дал
преди време на Бойко Борисов. Представители на

стачкуващите в София бяха в телевизията, а до тях се
кипреха Сидеров и Янев. Те
не разбират, че протестиращите не искат старите мутри, стояли над 15 години в
Народното събрание.
Правителството даде
оставка. Стачкуващите с
всеки изминат ден стават
все повече и повече. Включиха се студентите, лекарите, военните от легия „Раковски” и много други.
Протестите вървят стихийно, хаотично и неконтролируемо. Движат се от
Орлов мост до Лъвовия
мост и обратно. Стачкуващите софиянци трябва да
вземат поне по един представител от протестиращите в по-големите градове
и образуват национален
щаб, който да ръководи
вълненията в цялата страна. Нужно е да се напишат
изискванията им към служебното правителство и
политиците. Има опасност
политиците да влязат в редиците на стачниците и да
ги настроят едни към дру-

ги. Стачкуващите трябва
да бъдат твърди и настояват да бъдат изпълнени исканията им докрай. Дано
да включат в исканията си:
1. Свикване на ВНС; 2. Изработване на нова конституция; 3. Намаляване броя
на депутатите; 4. Депутати, които имат повече от 3
мандата да нямат право да
бъдат избирани отново; 5.
Да има възрастова граница за депутати; 6. Да се
спрат дотациите от държавата към партиите; 7. Да
се спрат привилегиите на бившите президенти. Те им се
дават като заслуги, че са работили за България. А миньорите, подводничарите,
летците, полицаите и други,
които сутрин, като отиват на
работа, не знаят дали ще се
върнат живи и здрави при
семействата си. Те не работят ли за България?
Дано първата демократична стачка у нас не бъде
задушена! Успех, стачкуващи, борба до победа!
Мильо ЙОЧЕВ,
стария войн

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹ 22 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ- Áàë÷èê, ïðîâåäåíî íà 21.02.2013 ã.
/Продължава от стр. 3/
По четвърта точка от дневния ред: Предложение за вземане на решение за удължаване на
срока на Договор подписан между община Балчик и „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 301: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1
от Закона за общинския дълг Общински съвет - Балчик, във връзка с Решение 568 по Протокол 47 от
17.05.2010 г., Общинският съвет на Община Балчик,
1. Дава съгласие Община Балчик да сключи анекс с „Фонд за органите на местното самоуправление
в България - ФЛАГ” ЕАД за удължаване на срока до 25.08.2013 г. на сключеният между страните
договор за кредит, по силата на който е поет дългосрочен общински дълг - с цел приключване на
реализирания проект за изпълнение на одобрения по ПРСР проект и сключен Договор за безвъзмездна
финансова помощ № 08/321/00719 от 23.10.2009 г. с ДФ „Земеделие” за проект „Изграждане на
канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. „Черно море”, с. Кранево и
рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул. „Дунав”, с. Кранево.
2. Възлага на кмета на община Балчик да сключи анекса предмет на т. 1 от настоящото решение, както
и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото
решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По пета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на РУ
„Полиция” град Балчик.
Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ 302: 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 закупен 3 500 литра бензин А- 95 Н, който да бъде използван за нуждите на
РУ „Полиция” град 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 2013 г.
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;
3. Дава съгласие да се закупят 5 броя карти за районните инспектори от РУ „Полиция” Балчик до
населените места в общината за изпълняване на преките им служебни задължения.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ на т. 3: 14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 6 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
4. 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.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шеста точка от дневния ред: Предложение за отпускане гориво за автомобилите на РУ
„Полиция” Албена.
Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ 303: 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 2 500 литра бензин А- 95 Н, който да бъде използван за нуждите на
РУ „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 и селскостопанска кампания през 2013 г.
2. Определя месечен лимит на автомобилите собственост на община Балчик и предоставени за
ползване на РУ „Полиция” Албена, както следва:
- 100 литра;
3. Дава съгласие да се закупят 5 броя карти за районните инспектори от РУ „Полиция” Балчик до
населените места в общината за изпълняване на преките им служебни задължения.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ на т.3: 14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 6 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
4. 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.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 304: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава
съгласието си да се отпуснат еднократни финансови средства, както следва:
1. Рафаил Симеонов Тодоров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
2. Бинел Юсеинова Мустафова от с. Ляхово, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00
(двеста) лева.
3. Исмет Реджебов Мустафов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
4. Валери Борисов Георгиев от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 150.00 (сто
и петдесет) лева.
5. Живко Илиев Каракушев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
6. Галя Боркова Иванова от гр. Балчик, за лечение на дъщеря й Елена Иванова, в размер на 150.00 (сто

и петдесет) лева.
7. Анка Христова Стоянова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 100.00 (сто) лева.
8. Жельо Симеонов Георгиев от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 100.00 (сто) лева.
9. Вяра Георгиева Вълкова от с. Гурково, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.
10. Йорданка Георгиева Марашлиева от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на
300.00 (триста) лева.
11. Исмаил Хюсеинов Алиев от гр. Балчик, за закупуване на лекарства, в размер на 200.00 (двеста) лева.
12. Христо Асенов Ангелов от с. Оброчище, за закупуване на лекарства, в размер на 150.00 (сто и
петдесет) лева.
13. Анастасия Иванова Йорданова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 300.00
триста) лева.
14. Стефан Манолов Манолов от с. Безводица, за погребението на Райчо Андонов, в размер на
200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от кмета на село Безводица.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осма точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-план за застрояване за
ПИ № 53120.106.293 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 305: І. 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 №
53120.106.293 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик, заедно с предвидения начин на
застрояване.
ІІ. Задължава кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено
за обнародване в Държавен вестник.
ГЛАСУВАНЕ: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По девета точка от дневния ред: Предложение за приемане на План за действие на община
Балчик в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите
ситуация (2013-2014 г.)
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 306: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Национална стратегия на
Република България за интегриране на ромите (2012-2020), Протокол от областна администрация
Добрич № РД-07-2044/27.11.2012 г., от заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически
и интеграционни процеси и писмо от Областен управител на област Добрич, вх. № 09-00-186/
28.12.2012 г., Общински съвет - Балчик РЕШИ:
1. Приема План за действие на община Балчик в изпълнение на областната стратегия за интегриране
на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи
в сходна на ромите ситуация (2013-2014г.)
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически
действия по изпълнение на решението.
ГЛАСУВАНЕ: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По десета точка от дневния ред: Издаване на Запис на заповед от община Балчик, в полза на
МРРБ, обезпечаваща авансово плащане по Договор BG 161РО001/14-06/2010/003 от 03.06.2011
г. за Проект „Защита на морския бряг на град Балчик от абразия и ерозия”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 307: На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и указания във връзка
с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини,
НПО и конкретни бенефициенти, Общински съвет гр. Балчик,
РЕШИ:
1. В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № BG161РО001/1.4-06/2010/003 от 03.06.2011 г.
за предоставяне на безвъзвмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за Проект
“Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия, и на основание на Решение № 593 от
06.08.2010 г. на Министерски съвет за увеличаване на размера на авансовите плащания по изпълнението
на проекти и дейности по ОП „Регионално развитие”, упълномощава кмета на Община Балчик да
издаде/ подпише/ Запис на заповед по образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без
никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза
на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” - Главна дирекция
„Програмиране на регионалното развитие”, в размер на 319 490,15 лева (триста и деветнадесет хиляди
четиристотин и деветдесет лева и петнадесет стотинки) - представляваща 35 % от размера на
безвъзмездната финансова помощ по одобрения проект и със срок на предявяване до 03.08.2013 г. (два
месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ);
2. Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите
документи, във връзка с получаване на авансово плащане по Договор № BG161РО001/1.4-06/2010/003
от 03.06.2011г.
3. Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи юридически и фактически действия във
връзка с изпълнението на гореизложеното.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

