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Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹ 27 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ Áàë÷èê, ïðîâåäåíî íà 27.06.2013 ã.
По първа точка от дневния
ред: Предложение за прегласуване на Решение 366 по Протокол № 26 от 30.05.2013 г. на общински съвет Балчик..
Вносител: Виктор Лучиянов
председател на ОбС
РЕШЕНИЕ 379
На основание чл. 21, ал. 1, т.
8 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; чл.
14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16, ал. 1 и
2 от НОРПУРОИ на ОбС Балчик, приета с Решение № 238
по Протокол № 27/27.02.2009
г., изм. и доп. с решение № 748
по Протокол № 59/17.02.2011
г., общински съвет Балчик прегласува решение 366, протокол
№ 26/30.05.2013 г. а именно:
не дава съгласието си паркинг
“Морска гара” гр. Балчик, с
площ 1 472 м2, представляващ
ПИ № 02508.86.85 по кад. карта на гр. Балчик, да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си, а именно: паркинг, за срок от 1 год. /една година/.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
12 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 4
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По втора точка от дневния
ред: Предложение за прегласуване на Решение 377 по Протокол № 26 от 30.05.2013 г. на общински съвет Балчик.
Вносител: Виктор Лучиянов
председател на ОбС
РЕШЕНИЕ 380:
На основание чл. 21, ал. 1, т.
6 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, в
съответствие с чл. 27 от ЗОБ и
чл. 25, ал. 2 от НСОИОБ Общински съвет Балчик прегласува решение 377, протокол 26/
30.05.2013 година на ОбС Балчик, а именно:
1. Общински съвет Балчик
дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на
Издателство „Захари Стоянов”
гр. София, в размер на 3 000
лева, за преиздаване на книгата
„Преди да се родя и след това”
от Ивайло Петров, 30 бр. да се
дарят на общината.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 3
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения
резерв за 2013 г.;
3. Задължава кмета на общината да предприеме последващите действия за изпълнение на
решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
цялото предложение.
13 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 2
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По трета точка от дневния
ред: Предложение за актуализация на годишната програма
за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост
през 2013 година.
Вносител: Николай Ангелов
- кмет на общината
РЕШЕНИЕ 381:
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 актуализира годишната програма за управление
и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на
ЗОС през 2013 г., приета с решение № 280 от 31.01.2013 г.,
като допълва:
Раздел III Б - “Имоти, които
Община Балчик има намерение

да продаде” със следните имоти:
-Неурегулиран поземлен
имот № 02508.55.114 по кадастралната карта на гр. Балчик, с
площ от 3991 м2;
-Земеделска земя VI категория, представляваща поземлен
имот № 53120.45.42 по кадастралната карта на с. Оброчище,
с площ от 6 984 м2;
-Земеделска земя V категория, представляваща поземлен
имот № 53120.48.4 по кадастралната карта на с. Оброчище,
с площ от 21 013 м2;
-Земеделска земя VIII категория, представляваща поземлен
имот № 53120.44.37 по кадастралната карта на с. Оброчище,
с площ от 60 610 м2.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четвърта точка от дневния
ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между
община Балчик и „АЛБЕНА”
АД, по отношение на ПИ №
02508.90.759 по кадастралната
карта на град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов
- кмет на общината
РЕШЕНИЕ 382:
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 ОбСБалчик; чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА и във връзка със заявление вх.№ 63-22-32/13.06.2013 г.
дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между
Община Балчик и “АЛБЕНА”
АД с ЕИК 834025872 със седалище и адрес на управление:
общ. Балчик, кк “Албена” - Административна сграда, представлявано от Изпълнителния директор Красимир Станев, по
отношение на ПИ №
02508.90.759 по кадастралната
карта на гр. Балчик, целият с
площ от 83 693 м2, като “Албена” АД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на
5692.00 м2 /пет хиляди шестстотин деветдесет и два квадратни метра/ идеални части, актувани сАОС№ 4302/2013 г.
2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота
в размер на 39 844.00 лв. /тридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и четири лева/
.
3. Упълномощава Кмета на
община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на
решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По пета точка от дневния ред:
Предложение за продажба чрез
търг на ПИ № 02508.55.114 по
кадастралната карта на град
Балчик.
Вносител: Николай Ангелов
- кмет на общината
РЕШЕНИЕ 383:
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 №
2638/11.10.2006 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.55.114 по кадастралната карта на гр. Балчик,
с площ от 3991 м2 (три хиляди
деветстотин деветдесет и един
квадратни метра).
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на
71 838.00 лв. (седемдесет и една хиляди осемстотин тридесет
и осем лева), 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.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шеста точка от дневния
ред: Предложение за продажба чрез търг на ПИ №
02508.7.366 по кадастралната
карта на град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов
- кмет на общината
РЕШЕНИЕ 384:
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 №
3820/17.02.2010 г„ представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.7.366 по кадастралната карта на гр. Балчик,
к.з. “Двореца” (незастроен
УПИ 1У-за отдих, кв. 5006 по
ПУП на гр. Балчик), с площ от
1555.00 м2 (хиляда петстотин
петдесет и пет квадратни метра).
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на
217 700.00 лв. (двеста и седемнадесет хиляди и седемстотин
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.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
18 „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 385:
На основание чл. 21, ал. 1, т.
6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както
следва:
1. Ангелина Маринова Георгиева от с. Безводица, за социално подпомагане, в размер на

150.00 (сто и петдесет) лева.
2. Денка Василева Илиева от
гр. Балчик, ул. „Стара планина” № 85, за лечение, в размер
на 400.00 (четиристотин) лева.
3. Керанка Михайлова Савова от гр. Балчик, ул. „Борис
Янев” № 18, за лечение на сестра й Христина Стоилова Владимирова от с. Гурково, в размер на 400.00 (четиристотин)
лева.
4. Славка Асенова Йорданова от с. Стражица, за социално
подпомагане, в размер на 150.00
(сто и петдесет) лева.
5. Гюнюл Мустафова Алиева от гр. Балчик, ул. Ген. Владимир Заимов” № 1, за лечение
на детето й, в размер на 500.00
(петстотин) лева.
6. Тодор Боянов Тодоров от
с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 250.00
(двеста и петдесет) лева. Средствата да се получат от кмета
на с. Оброчище.
7. Иван Михайлов Михайлов
от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 200.00
(двеста) лева.
8. Анчи Демирова Михайлова от с. Стражица, за социално
подпомагане, в размер на 100
(сто) лева.
9. Калинка Христова Спирова от с. Оброчище, за социално
подпомагане, в размер на 100.00
(сто) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище.
10. Бинас Асан Юсеинова от
с. Сенокос, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.
Средствата да се получат от
кмета на с. Сенокос.
11. Адриана Илиева Ангелова от гр. Балчик, за социално
подпомагане, в размер на 200.00
(двеста) лева.
12. Цветелина Димитрова
Иванова от с. Рогачево, за социално подпомагане, в размер
на 200.00 (двеста) лева.
13. Маргарита Асенова Атанасова от с. Пряспа, за социално подпомагане, в размер на
200.00 (двеста) лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осма точка от дневния
ред: Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на
“Медицински център -І-Балчик” ЕООД за 2012 година.
Вносител: д-р Маргарита
Калинова - председател на
ПКЗССД
ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ
По девета точка от дневния
ред: Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на
“МБАЛ-Балчик” ЕООД за
2012 година.
Вносител: д-р Маргарита
Калинова - председател на
ПКЗССД
ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ
По десета точка от дневния
ред: Предложение за приемане
Програма за закрила на детето
за 2013 година на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов
- кмет на общината
РЕШЕНИЕ 386:
1. Общински съвет - Балчик,
на основание чл. 21, ал.1, т.12

ЗМСМА във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 1 от Закона за закрила
на детето и чл. 3 от Правилник
за прилагане на закона за закрила на детето и при мотиви,
изложени във внесения от кмета проект на решението,
РЕШИ:
Приема програма за закрила
на детето 2013 г. на Община
Балчик, в приложение № 1, неразделна част от Решението.
ГЛАСУВАНЕ
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По единадесета точка от
дневния ред:
Разглеждане предложение за
партньорство между община
Тамбов Русия и община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов
- кмет на общината
РЕШЕНИЕ 387:
На основание чл. 21, ал. ІІ,
във връзка с ал. I, т. 15 от
ЗМСМА, Общински съвет гр.
Балчик дава съгласие да бъде
сключен рамков договор за
партньорство между Община
Балчик и Община Тамбов - Русия.
Упълномощава кмета Николай Ангелов да предприеме необходимите фактически и правни действия за изпълнение на
решението и да подпише рамковия договор от името на Община Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По дванадесета точка от
дневния ред: Разглеждане предложение за финансиране на
културно мероприятие „ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО ИЗКУСТВАТА БАЛЧИК 2013 г.”
Вносител: Николай Ангелов
- кмет на общината
РЕШЕНИЕ 388:
На основание чл. 21, ал ІІ,
във вр. с ал.1, т. 6 и т.23 от
ЗМСМА и заявление от организатора на “ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО ИЗКУСТВАТА БАЛЧИК 2013г.”, дава съгласие да бъде финансирано културно мероприятие ЛЯТНА
АКАДЕМИЯ ПО ИЗКУСТВАТА - БАЛЧИК 2013г.”от Община Балчик с 500.00 /петстотин/ лева. Средствата да се осигурят от резерва на Общинския бюджет.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По тринадесета точка от
дневния ред:
Предложение за отмяна на
Решение 316 по Протокол № 31
от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на
15.05.2009 г. и вземане на решение за делба на недвижим
имот.
Вносител: Николай Ангелов
- кмет на общината
РЕШЕНИЕ 389:
1. На основание чл. 21,ал. П,
във вр. с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- Балчик
отменя свое Решение № 316 по
Протокол № 31 от заседание на
Общински съвет - Балчик, проведено на 15.5.2009 г.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

2. На основание чл. 21, ал. ІІ,
във вр. с ал. І, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 36, ал. І, т. 1 от ЗОС, чл. 46,
т. 1 от НОРПУРОИ на Община
Балчик, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
- БАЛЧИК дава съгласие да бъде извършена доброволна делба на ПИ №78639.501.94 по кадастралната карта на с.Църква,
общ.Балчик, целият с площ от
1 745 кв.м. между Община Балчик и наследниците на Христо
Добрев Добрев-бивш жител на
с.Църква, при квоти, определени с влязло в сила съдебно
Решение №632/10.12.2008 г.,
постановено по въззивно гражданско дело № 900/2008 г. на
Добричкия окръжен съд.
3. Възлага на кмета Николай
Ангелов да предприеме необходимите правни и фактически
действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четиринадесета точка от
дневния ред:
Предложение за актуализация на бюджета за 2013 г. общинска отговорност на Исторически музей Балчик.
Вносител: Николай Ангелов
- кмет на общината
РЕШЕНИЕ 390:
На основание чл. 21, ал. 1, т.6
от ЗМСМА, в съответствие с
чл. 27 от ЗОБ и чл.25, ал.2 от
НСОИОБ:
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Исторически музей Балчик да бъде актуализиран и завишен със
17 000 лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения
резерв за 2013 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на
решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ цялото предложение.
15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По петнадесета точка от
дневния ред:
Предложение за актуализация на бюджета за 2013 г. общинска отговорност на Читалище „Просвета-1900” с. Соколово.
Вносител: Николай Ангелов
- кмет на общината
РЕШЕНИЕ 391:
На основание чл. 21, ал. 1, т.
6 от ЗМСМА, в съответствие с
чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от
НСОИОБ:
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на читалище “Просвета-1900” село
Соколово да бъде актуализиран
с 10 000 лева.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения
резерв за 2013 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на
решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Виктор Лучиянов,
Председател на
ОбС Балчик

