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РЕШЕНИЕ 904: І. На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.

11  от  ЗМСМА,  във  връзка  с
чл.  134,  ал.  2,  т.  6  от  Закона
за  устройство  на  територия-
та, Общински съвет - Балчик
дава съгласие и разрешава из-
менение на ПУП  ПРЗ за УПИ
ІІІ  в  кв.309  по  плана  на
гр.Балчик.  II.  Упълномоща-
ва  Кмета  на  Община  Балчик
да  извърши последващи  дей-
ствия  по  изпълнение  на  ре-
шението.    ПОИМЕННО
ГЛАСУВАНЕ,  в  залата  при-
състват  18  общински  съвет-
ници  18  „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,
0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По петнадесета точка от дне-
вния ред: Приемане  на Годи-
шен  финансов  отчет,  ведно
със  съставните  му  части  и
Доклад  за  дейността  за  2014
година  на  общинското  едно-
лично  дружество    „Кибела
2014”  ЕАД,  освобождаване
от  отговорност  членовете  на
Съвета  на  директорите  и  на-
значаване  на  независим  ре-
гистриран  одитор  за  2015
година.  Вносител:  Николай
Ангелов    кмет  на  общината
РЕШЕНИЕ 905: 1. На осно-
вание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23,
ал. 2 ЗМСМА, чл. 219,  ал. 2,
чл. 221, т. 7 ТЗ, чл. 33, чл. 40
ЗСч,   чл.  14,  ал.  1,  т.  14  НУ-
РУПСОБТД,  чл.  19,  ал.  3,  т.
7 от Устава на „Кибела 2014”
ЕАД,  Общински  съвет    Бал-
чик приема и одобрява годи-
шния финансов отчет за 2014
г.,  ведно  със  съставните  му
части,  годишния  доклад  за
дейността  за  2014  г.,  завере-
ни  от  назначения  регистри-
ран  одитор  и  доклада  на  не-
зависимия  одитор  на  „Кибе-
ла  2014”  ЕАД,  ЕИК:
203326035  за  2014  година.
2. На основание чл. 21, ал. 1,
т.  8,  т.  23,  ал.  2 ЗМСМА,  чл.
219,  ал.  2,  чл.  221,  т.  7  ТЗ,
чл.  14,  ал.  1,  т.  14  НУРУП-
СОБТД,  чл.  19,  ал.  3,  т.  7  от
Устава  на  „Кибела  2014”
ЕАД, Общински съвет  - Бал-
чик не разпределя печалба, не
отнася  такава  във  фонд  „Ре-
зервен”, не изплаща дивидент,
тъй  като съгласно  представе-
ния заверен и  настоящо одо-
брен  ГФО  за  2014  година
през отчетния период друже-
ството  не  е  извършвало  дей-
ност  и  не  е  формирало  фи-
нансов  резултат.  3.  На  осно-
вание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23,
ал. 2 ЗМСМА, чл. 219,  ал. 2,
чл. 221, т.          10 ТЗ, чл. 14,
ал.  1,  т.  18  НУРУПСОБТД,
чл.  19,  ал.  3,  т.  10  от  Устава
на  „Кибела  2014”  ЕАД,  Об-
щински  съвет    Балчик  осво-
бождава  от  отговорност  за
дейността  им  през  2014  г.  /
от датата на основаване и ре-
гистрация  на  търговското
дружество  в  ТР  10.12.2014
г.  до  31.12.2014  г.  включи-
телно/  органите  на  управле-
ние    Съвета  на  директорите
на  „Кибела  2014”  ЕАД  в  съ-
став:  Ивелина  Ненкова  Гро-
зева    председател;  Валентин
Гичев Атанасов  зам.-предсе-
дател; „Албена” АД чрез пре-
дставителя му Кристина Вен-
циславова  Богданова    изпъл-
нителен директор; Еленка Ан-
тонова  Атанасова    член;  Ге-
орги  Иванов  Каров    член.
4. На основание чл. 21, ал. 1,
т.  8,  т.  23,  ал.  2 ЗМСМА,  чл.
219,  ал.  2,  чл.  221,  т.  6  ТЗ,
чл.  14,  ал.  1,  т.  13  НУРУП-
СОБТД,  чл.  19,  ал.  3,  т.  6  от
Устава  на  „Кибела  2014”
ЕАД, Общински съвет  - Бал-
чик  избира  и  назначава  Ма-
риела  Спиридонова  регист-
риран  одитор  за  извършване
одиторски контрол на „Кибе-
ла  2014”  ЕАД  за  2015  годи-
на.  Настоящото  решение  се

прие  при  спазване  норми-
те  на  чл.  27,  ал.  4  и  ал.  5
ЗМСМА  за  кворум  и  чл.
232а  ТЗ.  Препис  от  реше-
нието  да  се  изпрати  на  Ра-
йонна  прокуратура    Балчик
за  Преглед  по  реда  на  об-
щия  надзор  за  законност.
ПОИМЕННО  ГЛАСУВА-
НЕ,  в  залата  присъстват  19
общински  съветници  19
„ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По  шестнадесета  точка  от
дневния  ред:  Предложение
за  отпускане  на  6 000  лева
на  РСПБЗН  Балчик  за  из-
вършване  на  ремонтните
дейности.  Вносител: Нико-
лай  Ангелов    кмет  на  об-
щината
РЕШЕНИЕ 906: На  осно-
вание  чл.  21,  ал.  1,  т.  6  от
ЗМСМА,  в  съответствие  с
чл.125  от  НПФ  и  чл.27  от
Наредбата  за  условията  и
реда  за съставянето на бю-
джетна  прогноза  за  следва-
щите  три  години  и  съста-
вянето,  изпълнението  и  от-
читането  на  общинския
бюджет  1.  Общински  съвет
Балчик  дава  съгласието  си
да  бъдат  предоставени
6 000 лева на РСПБЗН Бал-
чик  за  извършване  на  ре-
монтните  дейности.  2.  За-
дължава  кмета  на  Община-
та да предприеме последва-
щи  действия за  изпълнение
на  решението.  ПОИМЕН-
НО  ГЛАСУВАНЕ,  в  залата
присъстват  18  общински
съветници  18  „ЗА”,  0
„ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ  СЕ”
По  седемнадесета  точка  от
дневния  ред:  Завишаване
бюджета  на  СОУ  „Христо
Смирненски”  с.  Оброчище
в  дофинансиране  за  извър-
шване  на  ремонтни  дейно-
сти в  сградата на  училище-
то.  Вносител:  Николай  Ан-
гелов      кмет  на  общината
РЕШЕНИЕ 907:  На  осно-
вание  чл.  21,  ал.  1,  т.  6  от
ЗМСМА,  в  съответствие  с
чл.125  от  НПФ  и  чл.27  от
Наредбата  за  условията  и
реда  за съставянето на бю-
джетна  прогноза  за  следва-
щите  три  години  и  съста-
вянето,  изпълнението  и  от-
читането  на  общинския
бюджет  1.  Общински  съвет
Балчик  дава  съгласието  си
бюджета  на  СОУ  “Христо
Смирненски”  с.  Оброчище
да бъде завишен с 5 000 ле-
ва  за  извършване  на  текущ
ремонт. 2. Средствата да бъ-
дат  отпуснати  за  сметка  на
заложения резерв за 2015 г.
3.  Задължава  кмета  на  Об-
щината  да  предприеме  по-
следващи действия за изпъл-
нение  на  решението.  ПОИ-
МЕННО  ГЛАСУВАНЕ,  в
залата  присъстват  17  об-
щински съветници 17 „ЗА”,
0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ  СЕ”
По  осемнадесета  точка  от
дневния  ред:  Предложение
за  връчване  на  плакети  за
принос  в  приятелските  от-
ношения  между  общините
Бран  и  Балчик.  Вносител:
Николай  Ангелов    кмет  на
общината  РЕШЕНИЕ  908:
На  основание  чл.  21,  ал.  2,
във  връзка  с  ал.  1,  т.  23  от
ЗМСМА,  Общински  съвет
-  Балчик  упълномощава
Кмета на Община Балчик да
връчи  почетен  плакет  и
символичен  ключ  на  град
Балчик  на  господата  Геор-
ге  Херменеану  -  Кмет  и
Емил  Стоян  -  нотариус  за
приноса  им  в  приятелските
отношения  между  общини-
те  Балчик  и  Бран.  ГЛАСУ-
ВАНЕ,  в  залата  присъстват

17  общински  съветници  17
„ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗ-
ДЪРЖАЛИ  СЕ”
По  деветнадесета  точка  от
дневния ред: Предложение за
даване  на  разрешение  за
формиране  на  паралелки
под  минималния  брой  уче-
ници и слети паралелки в об-
щинските  училища  за  учеб-
ната  2015/2016  година.
Вносител: Николай  Ангелов
-  кмет  на  общината  РЕШЕ-
НИЕ  909:  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  па-
ралелките  и  в  групите  на
училищата,  детските  гради-
ни  и  обслужващите  звена
(Обн.  ДВ.  бр.4  от  12  Януа-
ри  2001г.,  посл.  доп.  ДВ.
бр.86  от  17  Октомври
2014г..),  във връзка  с  докла-
дни  записки  от  директорите
на  ОУ  „В.  Левски”  с.  Соко-
лово,  ОУ  „Св.  Св.  Кирил  и
Методий”  гр.  Балчик,  ОУ
„Г.С.Раковски”  с.  Сенокос,
СОУ  „Хр.  Смирненски”  с.
Оброчище  и  СОУ  „Хр.  Бо-
тев”  Балчик  с  вх.  №№  31-
12-7/15.07.2015  г.,  31-05-
18/22.07.2015  г.,  31-26-2/
22.07.2015,  31-01-7/
22.07.2015  г.  и  31-04-10/
23.07.2015  г.  и  становища
от  началника  на  РИО  Доб-
рич с изх.  № ОМД 11-1747/
14.07.2015  г.,  Общински  съ-
вет  Балчик Р Е Ш И: І. Раз-
решава  изключения  от  ми-
нималния  брой  на  ученици-
те в паралелките в ОУ „Г. С.
Раковски” с. Сенокос, ОУ „В.
Левски”  с.  Соколово,  ОУ
„Св.  Св.  Кирил и  Методий”
гр.  Балчик  и  СОУ  „Христо
Смирненски”  с.  Оброчище
за  учебната  2015/2016  го-
дина,  по  чл.11,  ал.  2,  във
връзка с чл.11, ал.1, т. 2, и т.
3  от  Наредба  №  7  /
29.12.2000  г.,  както  следва:
ОУ “Васил Левски” село Со-
колово:І  клас-12  ученици-4
уч.  недостиг  ІІ  клас- 1 1
ученици-5  уч.;  ІІІ  клас-13
ученици-3  уч.  ;  V  клас-10
ученици-8  уч.;  VІ  клас  -13
ученици-5 уч.; VІІ  VІІІ клас,
слята  паралелка-16  уч.-2  уч.
1.ОУ  “Г.  С.  Раковски”  село
Сенокос:  ІІ  клас-11  учени-
ци-5  уч.;  V  клас-17  учени-
ци-1  уч.;VІ  клас-16  учени-
ци-2  уч.;VІІ  клас-12  учени-
ци-6  уч.;VІІІ  клас-13  учени-
ци-5  уч.;ІІІ  -  ІV  клас,  слята
паралелка-19  ученици
  2.ОУ  Св.  Св.  Кирил  и  Ме-
тодий”  град  Балчик:V  а,  б
клас-17  ученици-1  уч.;
V  б  клас-17  ученици-1
уч.;VІ  а  клас-16  ученици-2
уч.; VІб  клас-17  уче-
ници-1  уч.  ;  VІІ  б  клас-17
ученици-1  уч.  ;  VІІІ  б  клас-
17  ученици-1  уч. 4.  СОУ
„Хр.  Смирненски”  село  Об-
рочище:ІХ  клас-16  учени-
ци-2  ученици;ХІ  клас-16
ученици-2  ученици;ХІІ
клас-10  ученици-8  ученици
5.  СОУ  „Хр.  Ботев”  град
Балчик:ХІ  б  клас-12  учени-
ци-6  ученици
ІІ.  Осигурява  допълнително
финансиране  от  местни
приходи  по  чл.11,    ал.3,  т.3
от Наредба № 7 / 29.12.2000
г.  за  учебната  2015/2016  г.,
в размер на 20 на сто от раз-
мера  на  съответния  единен
разходен  стандарт  за  издръ-
жка  на  ученик  за  общо  12
ученици  в  паралелките  на
ІХ, ХІ и ХІІ клас в СОУ „Хр.
Смирненски”  с.  Оброчище.
ІІІ.  Упълномощава  кмета  на
Община  Балчик  да  извърши
всички  последващи  правни
и фактически действия по из-
пълнение  на  решението.
ПОИМЕННО  ГЛАСУВАНЕ,
в  залата  присъстват  17  об-
щински  съветници  17  „ЗА”,
0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ  СЕ”
По двадесета точка от днев-

ния ред: Предложение за от-
пускане  финансови  помощи
на  граждани.  Вносител:  д-р
Маргарита  Калинова    пред-
седател  на  ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 910:  ПКЗССД
предлага  на  ОбС  следното
проекто-решение:  На  осно-
вание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23
от  ЗМСМА,  Общински  съ-
вет    Балчик  дава  съгласието
си  да  се  отпуснат  еднократ-
ни  финансови  помощи,  как-
то  следва:  1.  Рафаил  Симео-
нов  Тодоров  от  гр.  Балчик,
за  лечение,  в  размер  на
400.00  (четиристотин)  лева.
2.  Иван  Иким  от  с.  Оброчи-
ще,  за  социално  подпомага-
не,  в  размер  на  400.00  (че-
тиристотин)  лева.  Средства-
та  да  се  получат  от  Данаил
Караджов,  кмет  на  с.  Обро-
чище.  3.  Станка  Георгиева
Станчева от с. Змеево, за со-
циално  подпомагане,  в  раз-
мер  на  300.00  (триста)  лева.
4. Сибел  Билялова Исмаило-
ва  от  гр.  Балчик,  за  лечение
на детето й Арас Тасимов, в
размер  на  400.00  (четирис-
тотин) лева. 5. Демир Анчев
Мусов от с. Стражица, за ле-
чение,  в  размер  на  400.00
(четиристотин) лева.  6. Иви-
лина  Пенчева  Димова  от  гр.
Балчик, за лечение,  в размер
на  400.00  (четиристотин)
лева. 7. Никола Стойков Ива-
нов  от  с.  Оброчище,  за  со-
циално  подпомагане,  в  раз-
мер  на  150.00  (сто  и  петде-
сет)  лева.  Средствата  да  се
получат от Данаил Караджов,
кмет на с. Оброчище. 8. Лен-
че Янкова Ангелова от с. Об-
рочище,  за  социално  подпо-
магане,  в  размер  на  200.00
(двеста)  лева.  Средствата  да
се  получат  от  Данаил  Кара-
джов,  кмет  на  с.  Оброчище.
9. Джелал Исмаил Али от гр.
Балчик,  за  социално  подпо-
магане,  в  размер  на  150.00
(сто и петдесет) лева. 10. Ге-
орги  Йорданов  Душков  от
гр. Балчик, за лечение, в раз-
мер на 250.00  (двеста и пет-
десет)  лева.  11.  Зюлбие  Са-
лиева  Мехмедова  от  с.  Дро-
пла,  за  лечение,  в  размер  на
200.00  (двеста)  лева.  12.  Га-
ля Севдалинова Маринова от
с.  Стражица,  за  лечение,  в
размер  на  400.00  (четирис-
тотин)  лева.  13.  Стелияна
Тодорова  Тодорова  от  с.
Стражица,  за  социално  под-
помагане,  в  размер  на
100.00  (сто)  лева.  14.  Весе-
ла Димитрова Великова от с.
Змеево,  за  социално  подпо-
магане,  в  размер  на  100.00
(сто)  лева.  15.  Недрет  Раси-
мова  Ниязиева от  с.  Ляхово,
за  лечение,  в  размер  на
400.00  (четиристотин)  лева.
Средствата  да  се  получат  от
кмета на с. Ляхово. 16. Мит-
ко  Алексиев  Стоянов  от  с.
Оброчище,  за  социално  по-
дпомагане,  в  размер  на
200.00  (двеста)  лева.  17.  Ва-
лентин  Хараламбиев  Дими-
тров  от  гр.  Балчик,  за  лече-
ние, в размер на 2000.00 (две
хиляди) лева. 18.  Вечие Хю-
сеинова  Реджебова  от  гр.
Балчик, за лечение,  в размер
на  200.00  (двеста)  лева.  19.
Мария  Йорданова  Иванова
от с. Змеево, за социално по-
дпомагане,  в  размер  на
250.00  (двеста  и  петдесет)
лева.  20.  Живка  Иванова
Анещева от гр. Балчик, за ле-
чение,  в  размер  на  250.00
(двеста и петдесет) лева. ПО-
ИМЕННО  ГЛАСУВАНЕ,  в
залата присъстват 17 общин-
ски  съветници  17  „ЗА”,  0
„ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ  СЕ”
По  двадесет  и  първа  точка
от дневния ред: Приемане на
решение на  Общински съвет
Балчик    за  даване  на  съгла-
сие  на  МБАЛ  Балчик  ЕООД
да сключи договор за банков
кредит  за  оборотни  средст-
ва. Вносител: Николай Анге-
лов  -  кмет  на  общината

РЕШЕНИЕ 911: На основа-
ние  чл.  21,  ал.  1,  т.  23
ЗМСМА,  чл.  21,  ал.  2
ЗМСМА,  чл.  15,  ал.  1    от
Учредителния  акт  на
„МБАЛ  Балчик”  ЕООД,  чл.
137, ал. 1   от ТЗ ,Общински
съвет  на  Община  Балчик,
РЕШИ: 1. ОбС  Балчик  дава
съгласие  „МБАЛ  БАЛЧИК”
ЕООД    да    сключи  договор
за  банков кредит за оборот-
ни  средство  с  банкова  фи-
нансова  институция  за  су-
мата                 350 000 лева.
2. ОбС - Балчик  дава съгла-
сие  управляващия  и  предс-
тавляващия  търговското
дружество  г-  н  Иво  Войчев
да  извърши  всички  необхо-
дими  правни  и  фактически
действия    по  отношение  ус-
вояване  на    паричната  сума
от  350  000  лева  осигурена
чрез  банков  кредит,  да  про-
веде    всички  необходими
разговори  с  представители
на  съответните банкови ин-
ституции,  да  предприеме
действия  по  избор  на  банка
кредитор  съобразявайки  се
с  най-изгодните  за  търговс-
кото  дружество  условия  по
кредита  и  въобще  да  извър-
ши онези действия свързани
с  оптимално  управление  на
дружеството.  ПОИМЕННО
ГЛАСУВАНЕ,  в  залата  при-
състват  18  общински  съвет-
ници 14 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”,
3  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По  двадесет  и  втора  точка
от  дневния  ред:  Предложе-
ние  за  актуализация  на  бю-
джета  на  общинска  админи-
страция  за  2015  година.
Вносител: Николай  Ангелов
-  кмет  на  общината
РЕШЕНИЕ 912: На основа-
ние  чл.  21,  ал.  1,  т.  6  от
ЗМСМА,  в  съответствие  с
чл.  125  от  НПФ  и  чл.  27  от
Наредбата за условията и ре-
да  за съставянето на бюдже-
тна  прогноза  за  следващите
три  години  и  съставянето,
изпълнението  и  отчитането
на общинския бюджет 1. Об-
щински  съвет  Балчик  дава
съгласието си бюджета на об-
щинска администрация в ме-
стни дейности да бъде зави-
шен със 66 000 лева. 2. Сре-
дствата  да  бъдат  отпуснати
за  сметка  на  заложения  ре-
зерв  за  2015  г.  3.  Задължава
кмета на Общината да пред-
приеме последващи действия
за  изпълнение  на  решение-
то.  ПОИМЕННО  ГЛАСУ-
ВАНЕ,  в  залата  присъстват
18  общински  съветници  18
„ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗ-
ДЪРЖАЛИ  СЕ”
По  двадесет  и  трета  точка
от  дневния  ред:  Предложе-
ние за отдаване под наем на
част от имот в „МБАЛ - Бал-
чик” за изграждане  на отде-
ление по Ортопедия. Вноси-
тел: Николай Ангелов - кмет
на  общината
РЕШЕНИЕ 913: 1.  На  ос-
нование чл. 21, ал. 1, т.  8 от
ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС
и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУ-
РОИ,  ОбС  -  Балчик,  приета
с  Решение  №  238/
27.02.2009  г.  дава  съгласие-
то  си  да  бъде  отдаден  под
наем  част  от  имот  с  идент.
№  02508.82.2.1  /”МБАЛ  -
Балчик” ЕООД/, намиращ се
в  ПИ  №  02508.82.2  по  кад.
карта на гр. Балчик - публи-
чна  общинска  собственост,
актувана  с  АОС  №217  от
22.02.1999  г.,  а  именно  471
м2,  представляващи  част  от
седми етаж, източно крило /
бивше  “Неврологично  отде-
ление”/ за изграждане на от-
деление  по  Ортопедия,  от-
говарящо  на  европейските
стандарти  за  извършване  на
специализирана  ортопедич-
на помощ, за срок от 5 год. /
пет  години/,  чрез  провежда-
не  на  публично  оповестен
конкурс.  2.  Утвърждава  на-
чална  годишна  наемна  цена
при  провеждане  на  проце-

дурата за отдаване под наем
чрез  публично  оповестен
конкурс в размер на 2712,96
лева  /две  хиляди  седемсто-
тин  и  дванадесет  лева  и  де-
ветдесет  и  шест  стотинки/,
без  ДДС,  съгласно  Тарифа
за определяне базисните на-
емни  цени  на  общински  по-
мещения и терени на Общи-
на  Балчик.  ПОИМЕННО
ГЛАСУВАНЕ  т.  2  по  пред-
ложение  на  Росица  Пенева,
в  залата  присъстват  18  об-
щински  съветници  18  „ЗА”,
0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ” 3. Конкурсни ус-
ловия:  До  участие  в  конкур-
са се допускат кандидати, ко-
ито  са  регистрирани  по  За-
кона  за  юридическите  лица
с нестопанска цел. Кандида-
тите  не  трябва  да  имат  за-
дължения  към  Община  Бал-
чик.  Същите  трябва  да  из-
ползват  горепосоченият
имот за изграждане на отде-
ление  по  Ортопедия,  отго-
варящо  на  европейските
стандарти  за  извършване  на
специализирана  ортопедич-
на помощ. Кандидатите сле-
два да създадат работни ме-
ста.  Определеният  за  спече-
лил кандидат след провежда-
не  на  публично  оповестен
конкурс  следва  да  изготви
необходимата  документа-
ция  и  проект,  съгласно  ЗУТ.
Направените  подобрения  са
за сметка на наемателя и ос-
тават  собственост на  Общи-
на  Балчик.  4.  Упълномоща-
ва  кмета  на  Община  Балчик
да  извърши  всички  послед-
ващи  правни  и  фактически
действия  по  изпълнение  на
решението.  ПОИМЕННО
ГЛАСУВАНЕ,  в  залата  при-
състват  18  общински  съвет-
ници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”,
0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По двадесет и четвърта точ-
ка от дневния ред: Кандида-
тстване  на  Община  Балчик
по  процедура
BG05М9ОР001-1.002  „Ак-
тивни“  на  Оперативна  про-
грама  „Развитие  на  човеш-
ките  ресурси“  2014-2020.
Вносител: Николай  Ангелов
-  кмет  на  общината
РЕШЕНИЕ 914: На основа-
ние чл. 21,  ал. 2,  във връзка
с ал. 1, т. 12 и т. 23, чл. 59 и
сл. от глава осма ЗМСМА, и
във  връзка  с  кандидатства-
нето  на  Община  Балчик  по
процедура  BG05М9ОР001-
1.002  „Активни“  по  Опера-
тивна  програма  „Развитие
на  човешките  ресурси“
2014-2020,  Общинският  съ-
вет  Балчик:  РЕШИ:  1.  Дава
съгласие  Община  Балчик  да
подаде  проектно  предложе-
ние  по  процедура
BG05М9ОР001-1.002  „Ак-
тивни“  на  Оперативна  про-
грама  „Развитие  на  човеш-
ките  ресурси“  2014-2020;  2.
Дава  предварително  съгла-
сие  за създаване  и  осъщест-
вяване  на  сътрудничество  и

партньорство  с  Център  за
професионално  обучение
към  ЕТ  “ВИКТОРИЯ    ПЕ-
ТРАНКА  МИТРЕВА”,  обе-
ктивирано  в  законово  уста-
новената  за  това  форма
споразумение,  и  при  спаз-
ване  разпоредбите  на  глава
осма  ЗМСМА;  3.  На  осно-
вание  §3  от  ЗР  на  Правил-
ника  за устройството  и  дей-
ността  на  Общинско  предп-
риятие „БКС” гр. Балчик вр.
с чл. 52, ал. 1 ЗОбС, възлага
на ОбП „БКС”  чрез неговия

управител, да окаже необхо-
димото съдействие и парт-
ньорство за нуждите и из-
пълнение  дейностите  по
проекта  при  одобрение
проектното  предложение
по т. 1. 4. Упълномощава
Кмета на Община Балчик
да извърши последващите
фактически действия по из-
пълнение  на  настоящото
решение.  ПОИМЕННО
ГЛАСУВАНЕ,  в  залата
присъстват 17  общински
съветници  17  „ЗА”,  0
„ПРОТИВ”, 0  „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ”
По двадесет и пета точка
от дневния ред: Отказ от
членство на Община Бал-
чик в Сдружение с несто-
паска цел в обществена по-
лза “Местна инициативна
група“    Балчик“.  Вноси-
тел:  Николай  Ангелов  -
кмет на общината
РЕШЕНИЕ 915: На осно-
вание чл. 21,  ал. 1, т. 15 от
ЗМСМА  и  във  връзка  с
възможността    Община
Балчик да кандидатства по
мярка 19 „Водено от общ-
ностите местно развитие”
на Програмата за развитие
на селските райони 2014-
2020,  единствено в  парт-
ньорство с друга община
Общински съвет  Балчик.
РЕШИ: 1. Д а в а
съгласие Община Балчик да
прекрати своето членство
в  Сдружение с нестопанс-
ка цел в обществена полза
„Местна  Инициативна
Група    Балчик“,  гр.  Бал-
чик, регистрирано в Окръ-
жен съд Добрич, с Реше-
ние № 134 от 07.12.2008 г.
2. Упълномощава
Кмета на Община Балчик,
да извърши последващите
фактически действия по из-
пълнение  на  настоящото
решение. ГЛАСУВАНЕ, в
залата  присъстват  17  об-
щински съветници 17 „ЗА”,
0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ”

АТАНАС ЖЕЧЕВ,
 Председателстващ

Заседанието на ОбС

ПРОДАВАМ апартамент
63кв. м. в ЖК “Балик” Балчик,

бл. 8, вх. Б, ет. 2, ап. 5, обзаведен
тел.: 0888 703 751


