
ПОЗИЦИИ                       1 август - 7 август 2013 г. 3

По  първа  точка  от  дневния  ред:  Отчет  за  касовото  изпълнение  на  бюджета  на  община  Балчик  за
второто  тримесечие  на  2013  година,  за  информация  съгласно чл.  25,  ал.1 от  ЗОБ.

Вносител: Николай Ангелов  - кмет  на общината
За  информация,  не  се  гласува
По втора  точка от дневния  ред: Предложение  за актуализация на бюджета  за  2013 година    общинска

отговорност  на  Читалище  „Просвета-1901”  с.  Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов  - кмет  на общината
РЕШЕНИЕ 394: На основание чл. 21,  ал. 1, т.  6 от ЗМСМА, в  съответствие с чл. 27  от ЗОБ и чл. 25,

ал.  2  от НСОИОБ, общински  съвет  -  Балчик:
1. Дава съгласието  си  бюджета на читалище  „Просвета-1901”  село Оброчище  да  бъде  актуализиран с

5000  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
18 „ЗА”,  0 „ПРОТИВ”,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По  трета  точка  от  дневния  ред:  Предложение  за  продажба чрез  публичен  търг  на  общински  имот,

представляващ поземлен имот с идентификатор №  53120.44.37 по кадастралната  карта  на  с. Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов  - кмет  на общината
РЕШЕНИЕ 395: 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  №  3948/06.01.2011  г.,
представляващ поземлен имот с идентификатор №  53120.44.37 по кадастралната  карта  на  с. Оброчище,
м.  “Бункера” с  площ от 60  610 м2  /шестдесет  хиляди  шестстотин и десет  квадратни  метра/.

2. Одобрява пазарната  оценка  на  имота  по  т.1  в размер  на  58  397.36  лв.  /петдесет  и осем    хиляди
триста деветдесет и  седем лева  и  тридесет и шест стотинки/,  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 четвърта точка от дневния  ред: Предложение за продажба чрез публичен търг  на  общински  имот,

представляващ поземлен имот с идентификатор №  53120.45.42 по кадастралната  карта  на  с. Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов  - кмет  на общината
РЕШЕНИЕ 396: 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  №  4303/12.06.2013  г.,
представляващ поземлен имот с идентификатор №  53120.45.42 по кадастралната  карта  на  с. Оброчище,
м.  “Кермен  дере”  с площ  от 6 984  м2  /шест хиляди  деветстотин осемдесет  и  четири квадратни  метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 729.04 лв. /шест  хиляди седемстотин
двадесет и  девет  лева  и четири  стотинки/, 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 пета  точка от дневния ред: Предложение за даване разрешение  за изработване на ПУП-Парцеларен

план  за  „Захранващ водопровод  за ПИ 39459.3.45 по кадастралната  карта на  с. Кранево, община Балчик
и  одобряване на  задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов  - кмет  на общината
РЕШЕНИЕ 397: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство

на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Захранващ
водопровод за ПИ 39459.3.45” по кадастралната карта на с.Кранево Община Балчик  съгласно приложено задание.

ІІ. Решението да  се разгласи  с  обявление в сградата  на  община Балчик, да  се публикува на интернет
страницата и  в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ
18 „ЗА”,  0 „ПРОТИВ”,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шеста точка от дневния ред: Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен

план за  „Електрозахранване  за  ПИ 39459.3.45  по кадастралната карта  на  с. Кранево, община Балчик и
одобряване  на  задание  към  ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов  - кмет  на общината
РЕШЕНИЕ 398: І. На основание чл. 21, ал. 1,  т.  11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а,  ал. 1  от Закона  за

устройство  на  територията,  Общински  съвет  -  Балчик  дава  разрешение  за  изработване  на  ПУП-
Парцеларен план за  “Електрозахранване за ПИ 39459.3.45” по кадастралната карта на с.Кранево Община
Балчик    съгласно  приложено  задание.

ІІ. Решението да  се разгласи  с  обявление в сградата  на  община Балчик, да  се публикува на интернет
страницата и в един местен  вестник.

ГЛАСУВАНЕ
18 „ЗА”,  0 „ПРОТИВ”,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седма точка от дневния ред: Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен

план за  „Електрозахранване и  водоснабдяване на жилищна  сграда в ПИ  02508.10.602  по кадастралната
карта на  град Балчик и  одобряване на  задание към  ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов  - кмет  на общината
РЕШЕНИЕ 399: І. На основание чл. 21, ал. 1,  т.  11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а,  ал. 1  от Закона  за

устройство  на  територията,  Общински  съвет  -  Балчик  дава  разрешение  за  изработване  на  ПУП-
Парцеларен  план за  “Електрозахранване и водоснабдяване  на жилищна сграда  в  ПИ 02508.10.602” по
кадастралната  карта на  гр.Балчик    съгласно приложено  задание.

ІІ. Решението да  се разгласи  с  обявление в сградата  на  община Балчик, да  се публикува на интернет
страницата и  в  един местен вестник.

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹ 29 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ, ïðîâåäåíî íà 25.07.2013 ã.
ГЛАСУВАНЕ
18 „ЗА”,  0 „ПРОТИВ”,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осма  точка от дневния  ред: Предложение  за даване на разрешение  за формиране на  паралелки под

минималния  брой ученици  и слети  паралелки  в общинските  училища  за учебната  2013/2014 година,
съгласно  чл.  11  от  Наредба  №  7 на МОН  от  29.12.2000 г.

Вносител: Николай Ангелов  - кмет  на общината
РЕШЕНИЕ 400: На основание чл. 21,  ал. 1,  т. 6 и  т. 23  от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 и 7 от НАРЕДБА №

7/2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в  паралелките и в  групите на училищата,
детските  градини  и обслужващите  звена (Обн. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., поел. изм. и доп. ДВ.
бр.17 от 28 Февруари 2012г..),  във  връзка  с  докладни  записки  от  директорите  на ОУ  Сенокос  и  ОУ
Соколово  с  вх. № № 31-10-6/03.07.2013 г.  и  31-12-6/16.07.2013  г  г. и  становища от  Началника  на РИО
Добрич  с  изх.  №  № ОМД 11-2117/08.07.2013  г.  и  ОМД  11-2171/15.07.2013  г.,  общински  съвет Балчик

Реши:
І. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в  паралелките в  ОУ “Г. С. Раковски”  село

Сенокос  и ОУ “Васил Левски”  село Соколово за  учебната 2013/2014  година, по чл. 11,  ал. 2, във  връзка
с  чл. 11,  ал. 1, т.2,  т. 3 и  ал. 3- 4 от Наредба № 7/29.12.2000 г., както  следва:

1.    ОУ  “Г. С.  Раковски”  село  Сенокос бр.уч. за  доп.финанс.
ІІ клас 12  ученици 4  уч.
VІ клас 16  ученици 2  уч.
VІІІ клас 17  ученици 1  уч.

2. ОУ  “Васил Левски” село  Соколово бр.уч. за  доп.финанс.
І клас 13  ученици 3  уч.
ІІІ  клас 10  ученици 6  уч.
ІV клас 13  ученици 3  уч.
VІ-VІІІ клас,  слята  паралелка 22  ученици -  уч

ІІ. Осигурява допълнително финансиране от местни приходи  за  учебната  2013/2014  година  в
размер на 20 на сто от размера на единния разходен стандарт за издръжка на ученик в общообразователно
училище,  умножен  по 19  ученици общо  за двете основни училища  в  Сенокос  и  Соколово.

ІІІ. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички последващи правни  и фактически
действия  по  изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
18 „ЗА”,  0 „ПРОТИВ”,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
РЕШЕНИЕ 401: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11а, ал. 1 и ал. 3, чл. 11, ал. 2-

6 от НАРЕДБА  №  7/2000  г.  на  МОН за определяне броя  на  учениците и  на  децата в  паралелките  и  в
групите  на  училищата,  детските  градини  и  обслужващите  звена,  във  връзка  с  докладна  записка  от
директора  на ПГ  за  КОС „А. Константинов”  Балчик  с  вх.  №  31-09-12/17.07.2013 г.,  Общински  съвет
Балчик:

РЕШИ:
1. Осигурява допълнително финансиране  от  местни приходи  за  обезпечаване на учебния  процес

в ПГ за КОС „А. Константинов” гр. Балчик за учебната 2013/2014 година в размер на 100% от съответния
Единен разходен  стандарт  за издръжка  на един  ученик за общо 4  ученици  в  девети и десети клас,  както
следва

1.1. В  IX клас  -  за  1  ученик, професия „Готвач”,  специалност „Производство на кулинарни  изделия и
напитки”;

1.2.   В  X  клас  -  за  3  ученици,  професия „Сътрудник  в  малък и среден бизнес”,  професия  „Малък  и
среден  бизнес”.

2. Осигурява допълнително финансиране  от  местни приходи  за  обезпечаване на учебния  процес
в  ПГ за КОС „А. Константинов” гр. Балчик за учебната 2013/2014 година в  размер на 50% от съответния
Единен разходен стандарт за издръжка на един ученик за общо 19 ученици в девети, десети и дванадесети
клас, както  следва:

2.1.В  IX  клас  -  за  8  ученици,  професия  „Готвач”,  специалност „Производство  на  кулинарни
изделия и  напитки”;

2.2.  В  X  клас  -  за  8  ученици,  професия  „Сътрудник  в  малък  и  среден  бизнес”,  професия
„Малък и среден  бизнес”;

2.3. В  XII клас  -  за 3  ученици, професия  „Готвач”,  специалност „Производство  на кулинарни
изделия и напитки”.

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да направи мотивирано искане пред началника на РИО
Добрич за разрешение за формиране на паралелките в IX и X клас в ПГ за КОС „А. Константинов”  за учебната
2013/2014 г. и да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
18 „ЗА”,  0 „ПРОТИВ”,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По девета точка  от дневния ред: Предложение  за отпускане на  финансови помощи на  граждани.
Вносител: д-р Маргарита  Калинова  - председател  на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 402: 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.  Стелияна  Тодорова  Тодорова  от  с.  Стражица,  за  социално  подпомагане,  в  размер  на  200.00

(двеста)  лева.
2.  Мая  Димова  Ангелова  от  гр.  Балчик,  жк  „Балик”,  бл.  18,  ап.  706,  за  социално  подпомагане,  в

размер на 200.00  (двеста) лева.
3.  Исмаил Хюсеинов  Алиев  от  гр.  Балчик,  ул.  „Г.С.Раковски”  № 38,  за  лечение, в  размер  на  200.00

(двеста)  лева.
4.  Белял Ахмедом Мехмедов от с.  Дропла,  за  социално  подпомагане,  в  размер  на  100.00  (сто)  лева.
5. Кериме Кязим Мустафова от с. Дропла,  за  социално подпомагане, в  размер на 200.00  (двеста)  лева.
6. Алекси Митков  Русев от гр. Балчик,  ул.  „Черни  връх” № 35,  за социално  подпомагане,  в  размер  на

200.00  (двеста)  лева.
7.  Димитричка Демирева  Ставрева от  гр.  Балчик,  ул.  „Вихрен”  №  6,  за  лечение, в размер  на 300.00

(триста)  лева.
8. Виктор Генчев Димитров  от  гр.  Балчик, ул. „Плиска” №  10,  за  социално подпомагане, в  размер  на

300.00  (триста)  лева.
9.  Христина  Кръстева Сивкова от  град Балчик,  жк „Балик”  бл.  8,  за  оперативно  лечение  на  баща  й

Кръстю Сивков Сивков,  в  размер  на 300.00  (триста) лева.
10.  Гина  Радева  Иванова  от  с.  Безводица,  за  социално  подпомагане,  в  размер  на  150.00  (сто  и

петдесет)  лева.
11.  Галин  Василев  Делев  от  с.  Безводица,  за  социално  подпомагане,  в  размер  на  150.00  (сто  и

петдесет)  лева.
12. Божанка Аспарухова Кушева от гр. Балчик, ул. „Тузла” № 5, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
18 „ЗА”,  0 „ПРОТИВ”,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По десета точка от дневния ред: Предложение за разглеждане заявление от Йовка Атанасова Атанасова от гр. Добрич.

Вносител:  Красимир  Кунев  -  председател на ПКОКМД
РЕШЕНИЕ 403: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет   Балчик дава съгласието

си  да бъде  отпусната  финансова  помощ на  Йовка  Атанасова  Атанасова    от  град  Добрич,  в  размер на
1200  лева,  за издаването  на  книга  за  село  Храброво „Гордостта  на  Храброво”.

Средствата  да  се  осигурят  от помощите на  ОбС.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
16 „ЗА”,  0 „ПРОТИВ”,  2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По  единадесета  точка  от дневния  ред:  Предложение  за  продажба  чрез  публичен  търг  на  общински

имот,  представляващ  поземлен  имот  с  идентификатор  №  53120.48.4  по  кадастралната  карта  на  с.
Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов  - кмет  на общината
РЕШЕНИЕ 404: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА отменя решение 318

по  протокол  №  31, прието  на  заседание  на Общински съвет   Балчик на 15.05.2009 г.
2.  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, общински  съвет дава  съгласие да се извърши
продажба  чрез публичен  търг  на  общински  имот,  съгласно АОС  № 3575/24.03.2009  г.,  представляващ
поземлен имот с идентификатор № 53120.48.4  по  кадастралната карта на  с.  Оброчище, м.  “Мелницата”
с площ от 21  013 м2  /двадесет и  една хиляди и  тринадесет квадратни метра/.

/Продължава на стр. 4/

Подводни гмуркания по Северното Черноморие
със “Sub Diving”  една незабравима емоция

Водолазни курсове, подводни разходки, уроци по плуване, яхтен
туризъм всичко това може да изживеете като емоция със спортен
клуб „Sub Diving”. Пет са основните пакети, които предлага клуба
за любителите на подводния свят  - BUBBLEMAKER, TRY SCUBA
DIVING, TRY SCUBA DIVING PACKET, OPEN WATER DIVER  и
 DIVING SAFARI. Гмурканията се осъществяват в района на Ка-

мен бряг, Нос Калиакра, Болата, Тюленово, Шабла и в басейна на голф игрище “Лайт хаус”.
Сред атрактивните предложение са спускания на 18 метра под вода до намиращия се 150

метров кораб в морето. Не по-малко интерес представлява и потопения правителствен само-
лет на Тодор Живков. За още по-големи усещания са гмурканията около Нос Калиакра на
дълбочина 24 метра. На вниманието е и подводната разходка из дълбините на античното
пристанище в района на Шабла. За сертифицираните водолази се организират сафаритата
под вода. Основното обучение с инструктор спортен клуб „Sub Diving” провежда в басейна
на голф игрището Лайт Хаус, както и в морето. Задължително за начинаещите е усвояване на
техники за плуване и задържане над вода, дишане и плуване под вода с акваланг, запознаване
с екипировката. Първоначалното обучение е теория и практика, допълнено със свободни
игри под вода. Спортният клуб „Sub Diving” издава документи за сертифицирани водолази
след провеждане на 4 дневно интензивно обучение.

Ръководител на „Sub Diving” и инструктор е Найден Недев. За записвания и
допълнителна информация на телефон 089 9395113. Официална страница на

клуба в социалната мрежа Sub Diving
balchik.com




