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ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 62 îò çàñåäàíèå íà Îáùèíñêè ñúâåò, ïðîâåäåíî íà 28.04.2011ã.
Решение 791 Протокол 62

от 28.04.2011 г.
1. Предложение за одобря-

ване отчет на актуализирана-
та общинска “Програма за уп-
равление на дейностите по от-
падъците в община Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов
- кмет на общината

РЕШЕНИЕ 791: На основа-
ние чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, Общински съвет
Балчик одобрява представе-
ният отчет на актуализирана-
та общинска “Програма за уп-
равление на дейностите по от-
падъците община Балчик”.

Гласували със “За” - 17, “Про-
тив” - 0, “Въздържал се” – 1

Решение 792 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

2. Предложение за приема-
не на “Общинска програма за
закрила на детето 2011 годи-
на”.

Вносител: Николай Ангелов
- кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 792: На основа-
ние чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 3
от ППЗЗДт., общински съвет -
Балчик:

1. Приема “Общинска про-
грама за закрила на детето
2011 г.”

2. Упълномощава Кмета на
община Балчик да извърши
последващите разпоредителни
действия по изпълнение на на-
стоящото решение, като сведе
същата до знанието на всички
посочени в общинската прог-
рама отговорни институции за
изпълнение на заложените в
нея дейности и цели.

Гласували със “За” - 17, “Про-
тив” - 0, “Въздържал се” – 0

Решение 793 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

3. Предложение за одобря-
ване на Общинска стратегия за
развитие на социалните услу-
ги в община Балчик за перио-
да 2011 - 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов
- кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 793: На основа-
ние чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от
ЗМСМА и във връзка с чл.
19, ал. 2 и чл. 19, ал. З от Зако-
на за социално подпомагане,
Общински съвет Балчик

РЕШИ:
Приема Общинска страте-

гия за развитие на социалните
услуги в Община Балчик за
периода 2011 - 2015 година .

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

Решение 794 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

4. Предложение за одобря-
ване на Годишен план за дейс-
твие по изпълнението на Об-
щинската стратегия за разви-
тие на социалните услуги в об-
щина Балчик за 2011 година.

 Вносител: Николай Ангелов
- кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 794: На основа-
ние чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от
ЗМСМА и във връзка с чл.
19, ал. 2 и чл. 19, ал. З от Зако-
на за социално подпомагане,
Общински съвет Балчик

РЕШИ:
Приема Годишен план за

действие по изпълнението на
Общинската стратегия за раз-
витие на социалните услуги в
община Балчик за 2011 г.

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

Решение 795 Протокол 62

от 28.04.2011 г.
5. Предложение за приема-

не поправки в Наредбата за
определянето и администри-
рането на местните такси и це-
ни на услуги на територията
на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов
- кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 795: На основа-
ние чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона
за местното самоуправление и
местната администрация /
ЗМСМА/, чл. 9 от Закона за
местните данъци и такси и чл.
8 и чл. 11, ал. З предложение
трето от ЗНА, Общински съ-
вет - Балчик

РЕШИ:
Приема поправки в дейст-

ващата Наредбата за опреде-
лянето и администрирането на
местните такси и цени на ус-
луги на територията на Общи-
на Балчик

1. В чл. 18, ал. З се отменя.
2. В чл. 19, ал. 6 се отменя.
3. Наредбата влиза в сила

след датата на обнародването
и в местния печат.

Гласували поименно със
“За” - 17, “Против” - 0, “Въз-
държал се” – 0

Решение 796 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

6. Предложение за сключ-
ване на рамков договор за пар-
тньорство между община
Балчик и община Боксберг/Са-
ксония/ Германия.

Вносител: Николай Ангелов
- кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 796: На основа-
ние чл. 21, ал. ІІ във вр. с ал.
1, т. 15 от ЗМСМА, Общинс-
ки съвет - Балчик дава съгла-
сие да бъде сключен рамков
договор за партньорство ме-
жду Община Балчик и Общи-
на Боксберг /Саксония/ Гер-
мания.

Упълномощава кмета Нико-
лай Ангелов да предприеме
необходимите фактически и
правни действия за изпълне-
ние на решението и да подпи-
ше рамковия договор от име-
то на Община Балчик.

Гласували със “За” - 17, “Про-
тив” - 0, “Въздържал се” – 0

Решение 797 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

7. Предложение за проме-
ни в общинската транспорт-
на схема.

Вносител: Николай Ангелов
- кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 797: На  осно-
вание чл. 21, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА  и чл.
8, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 2
от 15.03.2002 г. за условията
и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъ-
ществявaне на обществен пре-
воз на пътници с автобуси и
леки автомобили  (обн.ДВ
бр.32/29.03.2002 г., последно
изм. бр.45/02.06.2006 г.), Об-
щински съвет Балчик:

1. Утвърждава промени в
Маршрутно разписание № 3.2
по линия Балчик - Змеево, ка-
кто следва:

Балчик 12.30 ч. и  от Змеево
13.25 ч.

2. Упълномощава кмета на
община Балчик да обяви чрез
публикация в местния печат и
интернет страницата на общи-
ната, новите маршрутни раз-
писания.

Гласували със “За” - 18, “Про-
тив” - 0, “Въздържал се” - 0

Решение 798 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

РЕШЕНИЕ 798: На  осно-
вание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, общински съвет -
Балчик отлага за следващото
заседание разглеждането на т.
2 и т. 3 от проекта, а именно:

- Отменя Маршрутни раз-
писания № 2.11 и № 2.12 по
линия Балчик - Кранево - Ро-
гачево и № 2.21, № 2.22 и №
2.23 по линия Балчик - Обро-
чище - Църква (утвърдени  с
Решение № 330/15.05.2009 г.)

- Утвърждава Маршрутни
разписания  по линия Балчик
- Църква -Кранево - Балчик,
№ 2.1; 2.2

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

Решение 799 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

8. Предложение за прекра-
тяване участието на община
Балчик в Дружество с огра-
ничена отговорност “СПОР-
ТЕН ЦЕНТЪР - БАЛЧИК”.

Вносител: Николай Ангелов
- кмет на общината

РЕШЕНИЕ 799: На  осно-
вание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с
ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА и чл.
5.7 oт Дружествения договор
на “СПОРТЕН ЦЕНТЪР-
БАЛЧИК” ООД, Общински
съвет - Балчик ПРЕКРАТЯВА
участието на Община Балчик
в Дружество с ограничена от-
говорност “СПОРТЕН ЦЕН-
ТЪР-БАЛЧИК” със седалище
и адрес на управление в гр.
Балчик, ул.”Варненска” № 16,
като прехвърля дяловото си
участие от 40% в капитала на
дружеството на номинална
стойност от 112 240 лв. /сто и
дванадесет хиляди, двеста и че-
тиридесет лева/ на другия съ-
дружник в дружеството ЕТ
“Петър Милев” гр. Балчик.
Разноските по прехвърлянето
да са за сметка на преобрета-
теля ЕТ “Петър Милев”.

Упълномощава кмета Нико-
лай Ангелов да предприеме
необходимите фактически и
правни действия за изпълне-
ние на решението.

Гласували поименно със
“За” - 15, “Против” - 0, “Въз-
държал се” – 3

Решение 800 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

9. Одобряване ПУП-План
за застрояване на ПИ №
02508.540.230 по кадастрал-
ната карта на Балчик.

Вносител: Николай Ангелов
- кмет на общината

РЕШЕНИЕ 800: I. На осно-
вание чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от За-
кона за устройство на терито-
рията, Общински съвет - Бал-
чик одобрява ПУП-План за
застрояване за  ПИ №
02508.540.230 по кадастрал-
ната карта на гр. Балчик, зае-
дно с предвидения начин на за-
строяване и отреждане за
“Жм” /жилищни нужди/.

II. Задължава Кмета на общи-
ната в 7-дневен срок от прие-
мане на решението, същото да
бъде изпратено за обнародва-
не в “Държавен вестник”.

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

Решение 801 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

10. Одобряване ПУП-План
за застрояване на ПИ №

02508.540.229 по кадастрал-
ната карта на Балчик.

Вносител: Николай Ангелов
- кмет на общината

РЕШЕНИЕ 801: I. На осно-
вание чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА , чл. 129, ал. 1 от За-
кона за устройство на терито-
рията, Общински съвет - Бал-
чик одобрява ПУП-План за
застрояване за  ПИ №
02508.540.229 по кадастрал-
ната карта на гр. Балчик, зае-
дно с предвидения начин на за-
строяване и отреждане за
“Жм” /жилищни нужди/.

II. Задължава Кмета на об-
щината в 7-дневен срок от
приемане на решението, също-
то да бъде изпратено за обна-
родване в “Държавен вест-
ник”.

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

Решение 802 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

11. Одобряване ПУП-План
за застрояване на ПИ №
02508.540.21 по кадастрална-
та карта на Балчик.

Вносител: Николай Ангелов
- кмет на общината

РЕШЕНИЕ 802: I. На осно-
вание чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА , чл. 129, ал. 1 от За-
кона за устройство на терито-
рията, Общински съвет - Бал-
чик одобрява ПУП-План за
застрояване за  ПИ №
02508.540.21 по кадастрална-
та карта на гр. Балчик, заедно
с предвидения начин на заст-
рояване и отреждане за “Жм”
/жилищни нужди/.

ІІ. Задължава Кмета на об-
щината в 7-дневен срок от
приемане на решението, също-
то да бъде изпратено за обна-
родване в “Държавен вест-
ник”.

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

Решение 803 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

12. Предложение за отдава-
не под наем на част от имоти
за поставяне на кафе - автома-
ти, чрез публично оповестен
конкурс.

Вносител: Николай Ангелов
- кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 803: 1. На осно-
вание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от За-
кона за общинската собстве-
ност; чл. 14, ал. 2  от НОРП-
СУРОИ, Общински съвет -
Балчик дава съгласието си да
бъдат отдавани под наем за по-
ставяне на кафе - автомати ча-
сти от следните имоти - пуб-
лична общинска собственост:

1.1. Част от двора на Об-
щинска болница - Балчик /
пред спешния център/;

1.2. Част от подхода към Фу-
тболен стадион - Балчик /пред
съблекалните/;

2. Частите от имоти - публи-
чна общинска собственост да
бъдат отдавани под наем за
срок до 5 /години/ и след про-
веждане на публично оповес-
тен конкурс с цел на конкур-
са: поставяне на кафе - авто-
мати;

3. Утвърждава начална го-
дишна наемна цена в размер
на 146.00 лв., без ДДС за кафе
автомат /площ от 0.5 м2/, съг-
ласно НОАМТЦУТ на Общи-
на Балчик.

Гласували поименно със

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

Решение 804 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

13. Предложение за отдава-
не под наем на част от имот -
публична общинска собстве-
ност, чрез публично оповестен
конкурс.

Вносител: Николай Ангелов
- кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 804: 1. На осно-
вание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от За-
кона за  общинската собстве-
ност; чл. 17, ал. 2 от НОРП-
СУРОИ, общински съвет -
Балчик, дава съгласието си
книжарница с площ от 25 м2,
представляваща обособена
част от имот: Градски истори-
чески музей - публична об-
щинска собственост, да бъде
отдадена под наем съгласно
предназначението си, за срок
от 5 /пет/ години.

2. Утвърждава начална го-
дишна наемна цена при прове-
ждани на процедура за отда-
ване под наем на книжарница-
та чрез публично оповестен
конкурс, определена съгласно
действащата тарифа, в размер
на 473.09 лв., без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на
Община Балчик да извърши
последващите правни и фак-
тически действия по провеж-
дане на публично оповестения
конкурс за отдаване под наем.

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

Решение 805 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

14. Предложение за приема-
не отчета за касовото изпъл-
нение на бюджета на община
Балчик за периода от 01 януа-
ри до 31 март 2011 година.

Вносител: Николай Ангелов
- кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 805: На основа-
ние чл. 21, ал. 1, т. 6 и 23 от
ЗМСМА, Общински съвет -
Балчик не приема изпълнени-
ето и отчета за касово изпъл-
нение на бюджета на Община
Балчик за първото тримесечие
на 2011 година.

Гласували поименно със
“За” - 2, “Против” - 3, “Въз-
държал се” - 13

Решение 806 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

15. Предложение за опреде-
ляне на пределни цени за так-
симетров превоз на пътници
на територията на община Бал-
чик.

Вносител: Николай Ангелов
- кмет на общината

РЕШЕНИЕ 806: На основание
чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т.
23 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 5 от
Закона за автомобилните прево-
зи, Общински съвет Балчик:

1.Определя максимална це-
на за таксиметров превоз на пъ-
тници за един километър про-
бег за територията на Община
Балчик в размер на 1.70 лв.

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

Решение 807 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

16. Предложение за даване
съгласие за учредяване без-
възмездно право на ползване
на част от имот - частна общин-
ска собственост на Дирекция
за социално подпомагане Бал-
чик.

Вносител: Николай Ангелов
- кмет на общината

РЕШЕНИЕ 807: На основа-
ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от За-
кона за общинската собстве-
ност; чл. 58, ал. 2 и ал. 3 от
НОРПУРОИ на ОбС - Балчик;
§34 и § 35 от ПЗР на ЗИД на
Закона за социалното подпо-
магане и във връзка с писмо
вх. № 24-04-33/18.04.2011 г. от
Директора на Дирекция соци-
ално подпомагане гр. Балчик:

1. Прекратява правото на
ползване на Агенция за соци-
ално подпомагане, учредено с
решение 453 по Протокол №
48 от заседание на ОбС - Бал-
чик, проведено на 30.05.2003
година, по отношение на имот
- частна общинска собственост,
представляващ: Обособена
част от първи етаж на четири-
етажна масивна нежилищна
сграда с идентификатор
02508.84.228.1 по кадастрал-
ната карта на гр. Балчик, с ад-
министративен адрес: гр. Бал-
чик, ул. “Генерал Попов” №24,
състояща се от осем стаи /кан-
целарии/, архив, коридор и са-
нитарен възел с обща площ от
104 м2.

Гласували поименно със
“За” - 17, “Против” - 0, “Въз-
държал се” - 1

2. Общински съвет Балчик
дава своето съгласие и учре-
дява безвъзмездно право на
ползване на Агенция за соци-
ално подпомагане гр. София,
ул. “Триадица” №2, предста-
влявана от Ивайло Цветанов
Иванов - Изпълнителен Дире-
ктор за нуждите на Дирекция
за социално подпомагане гр.
Балчик, част от имот съгласно
АОС № 48/1997 г. - частна об-
щинска собственост, а именно:
Обособена част от първи етаж
на четириетажна масивна не-
жилищна сграда с идентифи-
катор 02508.84.228.1 по када-
стралната карта на гр. Балчик,
с административен адрес: гр.
Балчик, ул. “Генерал Попов”
№24, състояща се от осем стаи
/канцеларии/, архив, коридор
и санитарен възел с обща площ
от 104 м2.

3.  Определя срок на без-
възмездното правото на полз-
ване: до 16.10.2018 г.

4. Упълномощава Кмета на
Община Балчик да извърши
последващите правни и фак-
тически действия по изпълне-
ние на решението.

Гласували поименно със
“За” - 17, “Против” - 0, “Въз-
държал се” – 1

Решение 808 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

17. Предложение за попълва-
не състава на Постоянната коми-
сия по бюджет, финанси, евро-
интеграция и еврофондове; По-
стоянната комисия по обществен
ред, сигурност, транспорт; По-
стоянната комисия по здравео-
пазване, спорт и култура.

Вносител: Стефан Павлов -
председател на ОбС - Балчик

РЕШЕНИЕ 808: На основание чл.
21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински
съвет Балчик избира Стефан
Панайотов Диков за член на
Постоянната комисия по бюджет,
финанси, евроинтеграция и
еврофондове.

Гласували със “За” - 17,
“Против” - 0, “Въздържал се” – 0

/Продължава на стр.4/




