ПОЗИЦИИ

7 април - 13 април 2011 г.

4

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹ 61 îò çàñåäàíèå íà Îáùèíñêè ñúâåò, ïðîâåäåíî íà 31.03.2011ã.
Т.1. Предложение за прекратяване откритата процедура за предоставяне на
концесия за строителство – изграждане
и експлоатация на сграда - подземен паркинг – гараж
Вносител: Николай Ангелов – кмет на
община Балчик
РЕШЕНИЕ 771: Общинският съвет град
Балчик, на основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА,
във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 1 ЗК, реши:
I. Прекратява откритата процедура за предоставяне на концесия за
строителство – изграждане и експлоатация на сграда - паркинг – гараж,
за извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности
посредством съответни форми на стопанска експлоатация, в незастроен недвижим имот – публична общинска
собственост находящ се в гр. Балчик,
ул. „Приморска”, представляващ ПИ
№02508.86.82, с площ 778 м2, съгласно АОС №183/02.09.2009 год.
Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му във
в-к „Държавен вестник” по реда на глава
единадесет от Закона за концесиите.
Гласували поименно със “За” – 20,
“Против” – 0, “Въздържал се” – 0
2. Предложение за изменение на Решение 476 от 16.12.2009 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на
община Балчик
РЕШЕНИЕ 772: 1. На основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от
ЗОС и чл. 44, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС,
Общински съвет - Балчик изменя свое Решение № 476 от 16.12.2009 г., като одобрява пазарна оценка на имота в размер на
27 216.00 лв. /двадесет и седем хиляди двеста и шестнадесет лева/, без ДДС.
Гласували поименно със “За” – 20,
“Против” – 0, “Въздържал се” – 0
3. Предложение за изменение на Решение 377 от 24.09.2009 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на
община Балчик
РЕШЕНИЕ 773: 1. На основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС
и чл. 44, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 г., общински съвет
– Балчик изменя свое Решение № 377 от
24.09.2009 г., като одобрява пазарна оценка
на имота в размер на 125 298.00 лв. /сто
двадесет и пет хиляди двеста деветдесет и
осем лева/, без ДДС.
Гласували поименно със “За” – 20,
“Против” – 0, “Въздържал се” – 0
4. Предложение за изменение на
Решение 500 от 29.01.2010 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на
община Балчик
РЕШЕНИЕ 774: 1. На основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35,
ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал.1 от НОРПУРОИ, приета с Решение №238/
27.02.2009 г. на ОбС – Балчик изменя
свое Решение № 500 от 29.01.2010 г.,
като одобрява пазарна оценка на имота в размер на 9 000.00 лв. /девет хиляди лева/, без ДДС.
Гласували поименно със “За” – 20,
“Против” – 0, “Въздържал се” – 0
5. Предложение за предоставяне
за безвъзмездно ползване на помещение в сградата на “Медицински център 1-Балчик” ЕООД на Районна
Здравноосигурителна каса Добрич.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на
община Балчик
РЕШЕНИЕ 775: На основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. З
и ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 58, ал. 2 и ал. З от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик; § 9, ал. 1 от
Закона за здравното осигуряване и във
връзка с писмо вх. № 35-01-1/
14.02.2011 г. от д-р Пачолова - Директор на Районна Здравноосигурителна каса Добрич:
1. Общински съвет Балчик дава своето съгласие и предоставя за безвъзмездно ползване на Районна Здравноосигурителна каса Добрич, представлявана от Директора д-р Пачолова за
нуждите на РЗОК - Добрич обособена част от имот - публична общинска
собственост, съгласно АОС № 217/
1999 г., а именно: помещение с площ
от 18 м2 на първия етаж в сградата на

“Медицински център I - Балчик” ЕООД, с идентификатор 02508.82.2.2 по
кадастралната карта на гр. Балчик.
2. Определя срок на безвъзмездното
ползване - 5 /пет/ години, считано от
датата на подписване на договор между
страните.
3. Упълномощава Кмета на Община
Балчик да извърши последващите правни
и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор с Директора на Районна Здравноосигурителна каса
- Добрич.
Гласували поименно със “За” – 20,
“Против” – 0, “Въздържал се” – 0
6. Предложение за възлагане на Задание за изготвяне на проект на План за
опазване и управление на Архитектурно-парков комплекс “Двореца” и изготвяне на План за опазване и управление
на А-ПК “Двореца” град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 776: На основание чл. 21.
ал. ІІ, във вр. с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 82, ал. 1, т. З от Закона
за културното наследство, Общински съвет-Балчик ВЪЗЛАГА на Държавен културен институт “Културен център “Двореца” Балчик изработването на Задание
и План за опазване и управление на групова недвижима културна ценност Архитектурно-парков комплекс “Двореца”
- Балчик.
Упълномощава кмета Николай Ангелов да предприеме необходимите
фактически и правни действия за изпълнение на решението.
Гласували със “За” – 20, “Против” –
0, “Въздържал се” – 0
7. Предложение за поправка в Решение
384 по Протокол № 36/24.09.2010 година на ОбС – Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 777: На основание чл. 62,
ал. 2 от АПК, и във връзка с чл. 21, ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик реши:
1. Прави поправка в решение № 384
от протокол 36/24.09.2009г. на Общински съвет, с което е одобрен ПУП - Парцеларен план за “Подземен електропровод - 20kV, като думата “в” се замества
от думата “за захранване на” ПИ
77390.21.69" по кадастралната карта на
с. Храброво, община Балчик.
2. Текста на поправеният акт придобива следния смисъл: “одобрява ПУП Парцеларен план за “Подземен електропровод - 20kV , за захранване на ПИ
77390.21.69” по кадастралната карта на
с. Храброво, община Балчик.
2 . Задължава Кмета на общината в 7дневен срок от приемане на решението,
същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.
Гласували със “За” – 18, “Против” –
0, “Въздържал се” – 2
8. Предложение за подновяване на договор за възлагане на управление на “Многопрофилна болница за активно лечение
– Балчик” ЕООД.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 778: На основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 63, ал. 4 от
Закона за лечебните заведения, Общински съвет - Балчик, реши:
1. Подновява договор за възлагане на
управление на “Многопрофилиа болница за активно лечение - Балчик” ЕООД с
настоящия управител доктор Иво Войчев, за нов тригодишен срок.
2.Упълномощава Кмета на Община
Балчик, да сключи споразумение за подновяване на договора за възлагане управлението на “МБАЛ - Балчик” с д-р
Иво Войчев, за нов тригодишен срок.
Гласували със “За” – 20, “Против” –
0, “Въздържал се” – 0
9. Предложение за одобряване на
ПУП-Парцеларен план “Монтаж на вятърен електрогенератор” за ПИ №
77390.28.31 по кадастралната карта на
с. Храброво, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 779: 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 ПУП-Пар-

Гласували поименно със “За” – 19,
целарен план ‘’Монтаж на вятърен елект- седател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ 785: На основание чл. 21, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
рогенератор” за ПИ № 77390.28.31 по ка19. Предложение за отпускане на средастралната карта на с. Храброво, Община ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
Балчик.
чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, дства за гостуване в Балчик на Драматичен театър “Йордан Йовков” град ДоІІ. Задължава Кмета на общината в 7- общински съвет – Балчик:
дневен срок от приемане на решението,
1. Дава съгласието си да бъде заку- брич със спектакъла “Лалугер” от Алесъщото да бъде изпратено за обнародва- пено 2000 литра бензин А - 95 Н, кой- ксандър Урумов.
Вносител: д-р Маргарита Калинова –
не в “Държавен вестник”.
то да бъде използван за нуждите на
Гласували със “За” – 16, “Против” – РУ “Полиция” Албена, предвид не- председател на ПКЗСК
РЕШЕНИЕ 789: На основание чл. 21,
0, “Въздържал се” – 4
обходимостта от защита интересите
10. Предложение за приемане на От- и собствеността на гражданите и ту- ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински
четен Доклад за състоянието, престъп- ристите, за борба с престъпността и съвет Балчик дава съгласие да се заплаността и противообществените прояви обезпечаване на обществения ред ти 1600 лева на Драматичен театър
на малолетните и непълнолетните и ра- през активния туристически сезон на “Йордан Йовков” град Добрич, за госботата на Местната комисия за борба с 2011 година.
туване в град Балчик на 18 април 2011
противообществените прояви на мало2. Упълномощава Кмета на община Бал- година, със спектакъла “Лалугер” от
летни и непълнолетни (КБППМН) на те- чик да извърши последващите разпореди- Александър Урумов.
риторията на община Балчик за 2010 телни действия свързани със закупуване
Средствата да се заделят от резерва.
година.
на необходимото количество гориво, каУпълномощава кмета на общината за
Вносител: Ивелин Атанасов – пред- кто и прехвърлянето на веща с фактичес- извършване на последващите действия
седател на ПКОРСТ
кото й предаване, чрез дарствен акт.
свързани с изпълнение на настоящото
РЕШЕНИЕ 780: На основание чл. 21,
Гласували поименно със “За” – 20, решение.
Гласували поименно със “За” – 20,
ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
16. Предложение за отпускане на бен- “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
съвет – Балчик приема Отчетен Доклад за
20. Предложение за отпускане на едсъстоянието, престъпността и противоо- зин А 95Н за щатните автомобили на
бществените прояви на малолетните и не- Районна служба “Пожарна безопасност нократни финансови помощи.
Вносител: д-р Урал Бекиров – член
пълнолетните и работата на МКБППМН и защита на населението” Балчик.
Вносител: Ивелин Атанасов – пред- на ПКЗСК
на територията на община Балчик за 2010
седател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ 790: На основание чл. 21,
година.
РЕШЕНИЕ 786: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински
Гласували със “За” – 19, “Против” –
0, “Въздържал се” – 0
ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с съвет Балчик отпуска еднократна финан11. Предложение за приемане отчет за чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, сова помощ, както следва:
дейността на Районно управление “Поли- Общински съвет - Балчик:
1. Людмила Илиева Николова от гр.
ция” град Балчик.
1. Дава съгласие да бъде закупено 1 Балчик, ж.к. “Балик” бл. 39, вх. “В”, ет.
Вносител: Ивелин Атанасов – 000 литра бензин А-95Н, който да бъде 2, за закупуване на материали за операпредседател на ПКОРСТ
използван за нуждите на РС ПБЗС - град тивна интервенция на дъщеря й РадилиРЕШЕНИЕ 781: На основание чл. 21, Балчик, предвид необходимостта от осъ- на Пенчева Николова, на 13 години, в
ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински ществяване на противопожарен контрол размер на 3000 (три хиляди) лева.
Гласували поименно със “За” – 19,
съвет – Балчик приема Отчет за дейно- и превантивна дейност, преди, по време
стта на Районно управление “Полиция” и след приключване на активния турис- “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
тически сезон и селскостопанска кампа2. Емилия Антонова Стефанова от гр.
град Балчик през 2010 година
Балчик, ул. “Калиакра” №43а, за закуГласували със “За” – 19, “Против” – ния през 2011 година.
2. Упълномощава Кмета на община пуване на лекарства, в размер на 100
0, “Въздържал се” – 0
12. Предложение за приемане отчет за Балчик да извърши последващите раз- (сто) лева.
Гласували поименно със “За” – 19,
дейността на Районно управление “По- поредителни действия свързани със закупуване на необходимото количество “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
лиция” Албена.
3. Даниела Стоянова Славова от град
Вносител: Ивелин Атанасов – предсе- гориво, както и прехвърлянето на вещта с фактическото й предаване, чрез дар- Балчик, ж. к. “Балик” бл. 18, за лечение
дател на ПКОРСТ
на детето й Стоян Манев, на 6 години, в
РЕШЕНИЕ 782: На основание чл. 21, ствен акт.
Гласували поименно със “За” – 20, размер на 500 (петстотин) лева.
ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински
Гласували поименно със “За” – 19,
съвет – Балчик приема Отчет за дейно- “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
17. Предложение за отпускане на дизе- “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
стта на Районно управление “Полиция”
лово гориво на Граничен полицейски уча4. Стоян Костадинов Чавдаров от гр.
Албена през 2010 година
Гласували със “За” – 20, “Против” – стък – Балчик към Гранична Дирекция Балчик, ж.к. “Балик”, бл. 24, ет. 5, за
“Гранична полиция”.
рехабилитация на Костадин Чавдаров, в
0, “Въздържал се” – 0
Вносител: Ивелин Атанасов – пред- размер на 300 (триста) лева.
13. Предложение за приемане инфорГласували поименно със “За” – 19,
мация за противопожарното състояние на седател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ 787: На основание чл. 21, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
обектите в община Балчик и дейността на
5. Мария Иванова Иванова от с. БезвоРайонно управление “Пожарна безопас- ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
ност и спасяване” град Балчик.
с чл. 34, ал. 4 предложение трето от дица, за лечение и оперативна интервенция, в размер на 500 (петстотин) лева.
Вносител: Ивелин Атанасов – пред- ЗОС, Общински съвет - Балчик:
Гласували поименно със “За” – 19,
седател на ПКОРСТ
1. Дава съгласие да бъдат закупени
РЕШЕНИЕ 783: На основание чл. 21, 500 литра дизелово гориво, който да “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
6. Борис Демиров Мързиков от гр. Балал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински бъдат използван за нуждите на ГД “Грасъвет – Балчик приема Информация за нична полиция”, ГПУ – Балчик, пред- чик, ул. “Дунав” № 14, за оперативно лепротивопожарното състояние на обек- вид необходимостта за опазване на чение, в размер на 200 (двеста) лева.
Гласували поименно със “За” – 19,
тите в община Балчик и дейността на държавната ни граница, както и за опаРУ ПБС Балчик и УПБС Кранево за зване на обществения ред в крайбреж- “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
7. Георги Петров Табаков от гр. Балната зона на територията на община
2010 година.
море” № 29, за лечепрез активния
летен сезон
на чик, ул. “Черно
Гласували със “За” – 20, “Против”
– Балчик
КАСОВИ
АПAРАТИ,
ВЕЗНИ,
ФИСКАЛНИ
СИСТЕМИ
ние, в размер на 500 (петстотин) лева.
2011 година.
0, “Въздържал се” – 0
Гласували поименно със “За” – 19,
2. Упълномощава Кмета на община
14. Предложение за отпускане на бензин А 95Н за щатните автомобили на Балчик да извърши последващите раз- “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
8. Лиляна Дамянова Нейчева от гр. БалРайонно управление на “Полиция” Бал- поредителни действия свързани със закупуване на необходимото количество чик, ж.к. “Балик” бл. 14, вх. “А”, за лечечик.
Вносител: Ивелин Атанасов – и вид гориво, както и прехвърлянето на ние и рехабилитация на съпруга й Нейчо
вещта с фактическото й предаване, чрез Нейчев, в размер на 300 (триста) лева.
председател на ПКОРСТ
Гласували поименно със “За” – 19,
РЕШЕНИЕ 784: На основание чл. 21, дарствен акт.
Гласували поименно със “За” – 20, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
9. Демир Иванов Живков от гр. Балчик,
чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
18. Предложение за отпускане на бен- ул. “Ком” № 37, за закупуване на медикаОбщински съвет Балчик:
1. Дава съгласие да бъде закупено 3000 зин А 95Н на сектор “Пробация”, звено менти, в размер на 300 (триста) лева.
Гласували поименно със “За” – 19,
литра бензин А - 95 Н, който да бъде из- Балчик.
Вносител: Ивелин Атанасов – пред- “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
ползван за нуждите на РУ на “Полиция”
10. Димитър Анчев Демиров от с.
град Балчик, предвид необходимостта, от седател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ 788: На основание чл. 21, Стражица, за лечение и закупуване на лезащита интересите и собствеността на гражданите, за борба с престъпността и обе- ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка карства, в размер на 200 (двеста) лева.
Гласували поименно със “За” – 19,
зпечаване на обществения ред, преди, по с чл. 34, ал. 4 предложение трето от
“Против” – 0, “Въздържал се” – 0
време и след приключване на активния ту- ЗОС, Общински съвет - Балчик:
11. Весела Димитрова Василева от с.
ристически сезон и селскостопанска кам1. Дава съгласие да бъдат закупени 600
пания през 2011 г
2. Упълномощава литра бензин А-95Н, който да бъде изпо- Змеево, за лечение на две от четирите и
Кмета на община Балчик да извърши по- лзван за нуждите сектор “Пробация”, зве- деца, в размер на 400 (четиристотин) лева.
Гласували поименно със “За” – 19,
следващите разпоредителни действия но град Балчик, Общинска служба “Изсвързани със закупуване на необходи- пълнение на наказанията” град Добрич, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
12. Мира Ангелова Спирова от с. Обмото количество гориво, както и прех- за постигане на целите на наказанието
рочище, за след оперативно лечение, в
върлянето на веща с фактическото й пре- “Пробация” за 2011 година.
даване, чрез дарствен акт.
2. Упълномощава Кмета на община размер на 500 (петстотин) лева.
Гласували поименно със “За” – 19,
Гласували поименно със “За” – 20, Балчик да извърши последващите раз“Против” – 0, “Въздържал се” – 0
поредителни действия свързани със за- “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
15. Предложение за отпускане на бен- купуване на необходимото количество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
зин А 95Н за автомобилите на Районно гориво, както и прехвърлянето на вещБАЛЧИК:
управление на “Полиция” Албена.
та с фактическото й предаване, чрез дар/Ст. Павлов/
Вносител: Ивелин Атанасов – пред- ствен акт.

ниски цени

