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 По първа точка от дне-
вния ред: Отчет за касово
изпълнение на бюджета на
Об щина Балчик към
31.03.2015 г. Вносител: Ни-
колай Ангелов – кмет на об-
щината

РЕШЕНИЕ 845:  На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА, в чл. 35, ал. 2 от
Наредб ата за условията и
реда за съставянето на бю-
джетната прогноза за след-
ващите три години и със-
тавянето, из пълне нието и
отчитането на общинския
бюджет: 1. Общински съвет
– Балчик приема отчета за
касовото  из пълнение на
бюджета към 31.03.2015 г.
2. Задължава кмета на об-
щината да предприеме пос-
ледващите действия за из-
пъ лне ние  на ре шението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,
в залата присъстват 17 об-
щински съветници 17 „ЗА”,
0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дне-
вния ред: Доклад за финан-
совото състояние на Тър-
говските дружества за пър-
вото  тримесе чие на 2015
година, съгласно чл. 137,
ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за
публичните финанси. Вно-
сител: Николай Ангелов –
кмет на общината ЗА ИН-
Ф О Р М А Ц И Я

По трета точка от дне-
вния ред: Предложение за
разглеждане и приемане Го-
дише н финанс ов отче т за
дейността на "МБАЛ-Бал-
чик" ЕООД за 2014 година.
Вносител: д- р Маргарита
Калинова – председател на
ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 846:  На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 23
и ал. 2 от ЗМСМА, общин-
ски съвет - Балчик приема
Годишния отчет за дейно-
стта на "МНОГОПРОФИЛ-
НА БОЛНИЦА ЗА АКТИ-
ВНО Л ЕЧЕНИЕ -  БАЛ-
ЧИК" ЕООД за 2014 годи-
на, Годишния финансов от-
че т и годишната д анъч на
декларация за 2014 година.
ГЛАСУВАНЕ, в залата при-
състват 18 общински съве-
тници 18  „З А”,  0 „ПР О-
ТИВ”,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”

По четвърта точка от
дневния ред: Предложение
за разглеждане и приемане
Годишен финансов отчет за
дейността на "Медицински
център-І-Балчик" ЕООД за
2014 година.    Вносител:
д-р Маргарита Калинова –
предс едател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 847:  На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 23
и ал. 2 от ЗМСМА, общин-
ски съвет - Балчик приема
Годишния отчет на "Меди-
цински центъ р-І-Балчик"
ЕООД за 2014 година,  Го-
дишния финансов отчет и
годишната данъчна декла-
рация за 2014 година. ГЛА-
СУВАНЕ, в залата присъс-
тват 18 общински съветни-
ци 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”,
0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от днев-
ния ред:  Предложение за
разглеждане и приемане Го-
дишен финансов отчет на
"ТЪРГ ОВСКИ ЦЕНТЪР
КРАНЕВО" ЕАД  за 20 14
година.    Вносител: Роси-
ца Пенева - председател на
П К Б Ф Е Е

РЕШЕНИЕ 848:  На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 23
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и ал. 2 от ЗМСМА, общин-
ски съвет - Балчик приема
Годишния финансов отчет
за 2014 г., Доклад за дейно-
стта и Доклад на независи-
мия одитор за 2014 годи-
на. ГЛАСУВАНЕ, в залата
присъ стват 18 общинс ки
съ ветници 1 5  „З А”,  3
„ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дне-
вния ред: Приемане на На-
ре дба за принуд ите лно то
изпълнение на заповеди за
премахване на незаконни
строежи или части от тях
на територията на община
Балчик. Вносител: Николай
Ангелов – кмет на община-
т а

РЕШЕНИЕ 849: На ос-
нование чл. 21, ал. ІІ, във
връзка с  ал.  І,  т.  8 от
ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА, чл.
76 , ал. ІІІ о т АПК и ч л.
225а, ал. 3 от ЗУТ, общин-
ски съ вет Балчик прие ма
"НАРЕДБА З А ПРИНУ-
ДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕ-
МАХВАНЕ НА НЕЗАКОН-
НИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАС-
ТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТО-
РИЯТА НА ОБЩИНА
БАЛЧИК". ПОИМЕННО
ГЛАСУВАНЕ, в залата при-
състват 18 общински съве-
тници 18  „З А”,  0 „ПР О-
ТИВ”,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
С Е ”

По седма точка от дне-
вния ред: Предложение за
актуализ ация  бюдже та на
програмата за развитие на
спорта на о бщината за
2015 г., за провеждане на
мотокрос с. Змеево. Вноси-
те л: Николай Анге лов  –
кмет на общината

РЕШЕНИЕ 850:  На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА, в съответствие с
чл. 125 от НПФ и чл. 27 от
Наредб ата за условията и
реда за съставянето на бю-
джетна прогноза за следва-
щите три години и съста-
вянето, изпълнението и от-
читането на общинския бю-
джет: 1. Общински с ъвет
Балчик дава съгласието си
бюджета на програмата за
развитие на спорта да бъде
завишен със 7000 лева за
традицио нни мотокрос
„ГРАНД ПРИ” с. Змеево. 2.
Средствата да бъдат отпус-
нати за сметка на заложе-
ния резерв за 2015 година.
3. Задължава кмета на об-
щина Балчик да предприе-
ме последващи действия за
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,
в залата присъстват 18 об-
щински съветници 18 „ЗА”,
0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дне-
вния ред: Предложение за
актуализ ация  бюдже та на
програмата за развитие на
спорта на о бщината за
2015 г., за провеждане на
международна ветроходна
регата. Вносител: Николай
Ангелов – кмет на община-
та.

РЕШЕНИЕ 851:  На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА, в съответствие с
чл. 125 от НПФ и чл. 27 от
Наредб ата за условията и
реда за съставянето на бю-
джетна прогноза за следва-
щите три години и съста-
вянето, изпълнението и от-
читането на общинския бю-
джет: 1. Общински с ъвет

Балчик дава съгласието си
бюджета на програмата за
развитие на спорта да бъде
завишен със 10 000 лева за
провеждане на междунаро-
дна ветрохо дна регата
„Балчик”  12-14 юни 2015
г. 2. Средствата да бъдат от-
пуснати за сметка на зало-
жения резерв за 2015 годи-
на. 3. Задължава кмета на
община Балчик да предпри-
еме последващи действия за
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,
в залата присъстват 18 об-
щински съветници 17 „ЗА”,
0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ”,  1 не гласува

По  де вета точ ка от
дневния ред: Предложение
за бракуване на д вижимо
им уще ство –  частна о б-
щинска собственост, специ-
ален автомобил Пежо „J 5”
по баланса на кметство Се-
нокос. Вносител: Николай
Ангелов – кмет на община-
та

РЕШЕНИЕ 852:  На ос-
нование чл.21 ал.1 т.8  от
ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС
в съо тве тствие  с чл.62
ал.1,чл.65 от Наредбата оп-
ределяща реда за придоби-
ване, управле ние и разпо-
реждане с общинско иму-
щество: 1. Общински съвет
Балчик дава съгласие да се
бракува движима вещ  час-
тна общинска собственост
– специален автомобил Пе-
жо „J5 ” с регистрационен
номер № ТХ 93 24 МХ, ра-
ма № VF290C6200258752
с баланс ова сто йно ст 14
800 ,00 лв ./четиринаде сет
хиляди и осемстотин лева/,
цвят сив металик собстве-
ност на кметство село Се-
нокос. 2. Задължава кмета
на Общината да издаде за-
повед за бракуване на МПС,
ликвидирането му и отпис-
ване от Актива на баланса
на кметство село Сенокос.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,
в залата присъстват 18 об-
щински съветници 18 „ЗА”,
0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ”

По  де сета точ ка от
дневния ред: Предложение
за закупуване на микробус
за нуждите на кметство Се-
нокос и околните селища.
Вносител: Николай Ангелов
– кме т на общината

РЕШЕНИЕ 853: На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл.  34 , ал. 4 от
ЗОС в съответствие с чл.62
ал.1,чл.65 от Наредбата оп-
ределяща реда за придоби-
ване, управле ние и разпо-
реждане с общинско иму-
щество: 1. Общински съвет
Балчик дава съгласието си
бюджета на кметство Сено-
кос да бъде завишен с 12
000 лева за закупуване на
микробус. 2. Средствата да
бъдат отпуснати за сметка
на заложения резерв за 2015
година. 3. Задължава кмета
на община Балчик да пред-
приеме последващи дейст-
вия за изпълнение на реше-
нието. ПОИМЕННО ГЛА-
СУВАНЕ, в залата присъс-
тват 18 общински съветни-
ци 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”,
0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка
от дневния ред: Предло-
жение за отпускане на ГСМ
на по лзваните  мо торни
превозни средства от РУ на
МВР Балчик, собственост
на община Балчик. Вноси-

те л: Николай Анге лов  –
км ет на общината

РЕШЕНИЕ 854:  На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, в съответствие с
чл.34 от Наредбата опреде-
ляща реда за придобиване,
управление и разпорежда-
не с общинско имущество:
1. Общински съвет Балчик
определя месечен лимит за
2015 година на автомоби-
лите собственост на Общи-
на Балчик и предоставени
за ползване на РУ на МВР-
Балчик, както следва:   за
бензинови - 100 литра бен-
зин А 95 Н. 2 . З адъ лжава
кмета на Общината да пре-
дприеме последващи дейс-
твия за изпълнение на ре-
ше ние то. ПОИМЕННО
ГЛАСУВАНЕ, в залата при-
състват 18 общински съве-
тници 18  „З А”,  0 „ПР О-
ТИВ”,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”

По дванаде сета точка
от дневния ред:  Предло-
же ние  за осигуряване на
подслон и храна на коман-
дировани полицаи от Румъ-
ния, изпълняващи служеб-
ните си задължения на те-
риторията на РПУ Балчик.
Вносител: Николай Ангелов
– кмет на общината

РЕШЕНИЕ 855:  На ос-
нование чл.21 ал.1 т.6  от
ЗМСМА, в съответствие с
чл.125 от НПФ и чл.27 от
Наредб ата за условията и
реда за съставяне на бюдже-
тна прогноза  за следващи-
те три години и съставяне-
то, изпълнението и отчита-
нето на общинския бюджет:
1. Общински съвет Балчик
дава съгласието си бюдже-
та на Други дейнос ти по
вътрешна сигурност , пара-
граф §§ 10-20 „Разходи за
външни услуги” от ЕБК да
бъде завишен със 7 500 ле-
ва. 2. Средствата да бъдат
отпуснати за сметка на за-
ложения резерв за 2015 г.
3. Задължава кмета на Об-
щината да предприеме пос-
ледващи действия за изпъл-
нение на решението. ПОИ-
МЕННО ГЛАСУВАНЕ, в за-
лата присъстват 18 общин-
ски съветници 18 „ЗА”, 0
„ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка
от дневния ред:  Приема-
не на Общинска Програма
за закрила на детето за 2015
година. Вносител: д-р Мар-
гарита Калинова – предсе-
дател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 856:  На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 12
от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от
Правилника за прилагане на
Закона за закрила на дете-
то, Общински съвет - Бал-
чик: 1. Приема Общинска
програма за закрила на де-
тето – 2015 г. 2. Упълно-
мощава Кмета на Община
Балчик да извърши послед-
ващите правни и фактичес-
ки действия по изпълнение
на насто ящо то решение.
ГЛАСУВАНЕ, в залата при-
състват 18 общински съве-
тници 18  „З А”,  0 „ПР О-
ТИВ”,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”

По четиринадесета то-
чка от дневния ред: Пре-
дложение за отпускане фи-
нансови помощи на граж-
дани. Вносител: д-р Марга-
рита Калинова – председа-
тел на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 857: На ос-

нование чл. 21, ал. 1, т. 6 и
т. 23 от ЗМСМА, Общинс-
ки съвет – Балчик дава съг-
ласието си да се отпуснат
еднократни финансови по-
мощи, както следва: 1. Зла-
тка Иванова Тодорова от
гр.  Балчик,  за лече ние,  в
размер на 350,00 (триста и
петдесет) лева. 2. Гюлтен
Басриева Хамдиева от гр.
Балчик, за социално подпо-
магане, в размер на 150,00
(сто и петдесет) лева. 3. На-
ско Сашев Маринов от гр.
Балчик, за социално подпо-
магане, в размер на 150,00
(с то и пе тдес ет)  ле ва. 4.
Бурхан Февзи Селим от гр.
Балчик, за социално подпо-
магане, в размер на 150,00
(сто и петдесет) лева. 5. Ки-
чка Стоянова Славчева от
гр.  Балчик,  за лече ние,  в
размер на 350,00 (триста и
петдесет) лева. 6. Бедрие
Юс еинова Арифо ва от с.
Об роч ище , за ле чение,  в
размер на 300,00 (триста)
лева. 7. Назмие Расим Иб-
рям от гр. Балчик, за соци-
ално подпомагане, в размер
на 100,00 (сто) лева. 8. Бла-
га Димитрова Недялкова от
гр. Балчик, за погребение-
то на Виктор Генчев Дими-
тров. Разходите по погре-
бението да бъдат за сметка
на ОбП „БКС”. 9. Маринка
Янакие ва Диамандиева от
гр.  Балчик,  за лече ние,  в
размер на 400,00 (четири-
стотин) лева. 10. Ангел Ми-
шев Петров от с. Кремена,
за социално подпомагане, в
размер на 200,00 (двеста)
лева. ПОИМЕННО ГЛАСУ-
ВАНЕ, в залата присъстват
18 общински съветници 18
„ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗ-
ДЪРЖАЛИ СЕ” 11. Станка
Пе тро ва Байчева о т гр.
Балчик, за лечение, в раз-
мер на 400,00 (четиристо-
тин) лева. 12. Верка Алек-
сандрова Иванова о т гр.
Балчик, за лечение, в раз-
мер на 150,00 (сто и петде-
се т) лева. ПОИМЕННО
ГЛАСУВАНЕ, в залата при-
състват 18 общински съве-
тници 18  „З А”,  0 „ПР О-
ТИВ”,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”

По петнаде сета точка
от дневния ред: Даване на
разрешение за изработване
на ПУП –  ПЗ  за ПИ №
39459.3.5 по кадастрална-
та карта на с. Кранево, об-
щина Балчик. Внос ите л:
Николай Ангелов – кмет на
о б щ и н а т а

РЕШЕНИЕ 858 :  І. На
основание чл. 21, ал. 1, т.11
от ЗМСМА, във връзка с чл.
124а от Закона за устройс-
тво на територията, Об-
щински съвет - Балчик дава
разрешение за изработване
на ПУП-ПЗ за ПИ
39459.3.5 с цел отреждане
и застрояване за „Жм” – /
жилищни нужди/ по кадаст-
ралната карта на с. Кране-
во, Община Балчик.. ІІ. Ре-
шението да с е разгласи с
обявление в сградата на об-
щина Балчик, да се публи-
кува на интернет страница-
та и в един местен вестник.
ГЛАСУВАНЕ, в залата при-
състват 18 общински съве-
тници 18  „З А”,  0 „ПР О-
ТИВ”,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”

По шестнад есета точ-
ка от дневния ред:  Дава-
не на разрешение за изра-
ботване на ПУП – ПЗ за ПИ

№ 39459.29.420 по кадаст-
ралната карта на с. Кране-
во, община Балчик. Вноси-
те л: Николай Анге лов  –
кмет на общината

РЕШЕНИЕ 859 :  І. На
основание чл. 21, ал. 1, т.11
от ЗМСМА, във връзка с чл.
124а от Закона за устройс-
тво на територията, Об-
щински съвет - Балчик дава
разрешение за изработване
на ПУП-ПЗ за ПИ
39459.29.420 с цел отреж-
дане и застрояване за „Ок”
– /за курорт и допълващи
го дейности/ по кадастрал-
ната карта на с . Кранево,
Община Балчик. ІІ. Реше-
нието да се разгласи с обя-
вление в сградата на общи-
на Балчик, да се публикува
на интернет страницата и в
един местен вестник.  ГЛА-
СУВАНЕ, в залата присъс-
тват 18 общински съветни-
ци 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”,
0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седем наде сета то-
чка от дневния ред: Дава-
не на разрешение за изра-
ботване на ПУП – ПЗ за ПИ
№ 39459.4.149 по кадаст-
ралната карта на с. Кране-
во, община Балчик. Вноси-
те л: Николай Анге лов  –
кмет на общината

РЕШЕНИЕ 860: І. На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА, във връзка с чл.
124а от Закона за устройс-
тво на територията, Об-
щински съвет - Балчик дава
разрешение за изработване
на ПУП-ПЗ за ПИ
39459.4.149 с цел отрежда-
не и застрояване за „Пп” – /
промишле на и складо ва
дейност/ по кадастралната
карта на с. Кранево, Общи-
на Балчик. ІІ. Решението да
се разгласи с обявление в
сградата на община Балчик,
да се публикува на интер-
нет страницата и в един ме-
стен вестник.  ПОИМЕННО
ГЛАСУВАНЕ, в залата при-
състват 18 общински съве-
тници 18  „З А”,  0 „ПР О-
ТИВ”,  0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”

По ос емнадесета точ-
ка от дневния ред: Нама-
ляване на състава Съвета на
Директорите на Акционер-
но дружество „Тихия Кът”.
Вносител: Виктор Лучия-
нов – председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 86 1:  1 . На
основание чл. 21, ал. 1, т. 9
от ЗМСМА, Раздел Трети,
чл.10 от Наредбата за ус-
ловията и реда за упражня-
ване правата на соб стве-
ност на Община Балчик в
тъ рго вските дружес тва с
общинско участие в  капи-
тала,  Об щински Съ вет –
Балчик дава своето съгла-
сие да бъде намален съста-
ва на Съвета на директори-
те на акционерно дружест-
во „Тихия Кът” чрез нама-
ляване на броя на предста-
вителите на Община Балчик
в състава на СД на дружес-
твото от две лица на един
представител на общината
в Съвета на директорите.
2. Общински съвет  - Бал-
чик дава своето съгласие ка-
то представител на Общи-
на Балчик в състава на Съ-
вета на директорите на ак-
ционе рно  дружес тво  „Ти-
хия Кът” да бъде освобо-
ден г-н Георги Иванов Ка-
ров. 3. Общински съвет –
Балчик дава своето съгла-
сие в състава на Съвета на

директорите на акционер-
но дружество „Тихия Кът”
да остане г-н Валентин Ги-
чев Атанасов. ГЛАСУВАНЕ
на т.3 от проекта, в залата
присъ стват 18 общинс ки
съ ветници 12  „З А”,  1
„ПРОТИВ”, 3 „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ”, 2 не гласуват
3. Общински съвет –Балчик
упълномо щава Кме та на
Община Балчик г-н  Нико-
лай Ангелов да извърши не-
обходимите правни и  фак-
тически  действия при не-
обходимост. ПОИМЕННО
ГЛАСУВАНЕ проекта, в за-
лата присъстват 189 общин-
ски съветници 12 „ЗА”, 0
„ПРОТИВ”, 4 „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ”, 2 не гласуват

По деветнадесета точ-
ка от дневния ред: Канди-
датстване на Община Бал-
чик по процедура
BG05М9ОР001-2.002 „Не-
зависим живот“ на Опера-
тивна програма „Развитие
на чо вешките рес урс и“
2014-2020. Вносител: Ни-
колай Ангелов – кмет на об-
щината

РЕШЕНИЕ 862:  На ос-
нование чл. 21, ал. 2, във
връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23
от ЗМСМА и във връзка с
кандидатстването на Общи-
на Балчик по процедура
BG05М9ОР001-2.002 „Не-
зависим живот“ по Опера-
тивна програма „Развитие
на чо вешките рес урс и“
20 14- 202 0, Об щинският
съвет - Балчик: РЕШИ: 1.
Дава съгласие: -  Община
Балчик да подаде проектно
предложение по процедура
BG05М9ОР001-2.002 „Не-
зависим живот“ на Опера-
тивна програма „Развитие
на чо вешките рес урс и“
2014-2020; - да се създаде
Център за почасово предо-
ставяне на услуги за соци-
ално включване в общност-
та или в домашна среда; -
Да се предостави помеще-
ние в сградата на ул. „Дио-
нисополис“ № 2 – общинс-
ка собственост, в което да
се осъществява дейността
на Це нтъ ра за поч асо во
предоставяне на услуги за
социално включване в об-
щността или в  до машна
среда. - Срокът за ползване
на помещението е за срока
на изпълнение на прое кта
и срок не по-кратък от 3 го-
дини, считано от датата на
одобряване на окончател-
ния доклад по проекта; - По-
ддържането на услуги за со-
циално включване в общно-
стта или в домашна среда
да продължи без прекъсва-
не не по-малко от 6 месеца,
след одобряване на оконча-
телния доклад по проекта,
с изключение на непредви-
де ни обс тоя телства. 2.
Упълномо щава Кме та на
Община Балчик, да извър-
ши последващите фактиче-
ски действия по изпълнение
на насто ящо то решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,
в залата присъстват 17 об-
щински съветници 17 „ЗА”,
0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ”

Виктор Лучиянов
Председател

 на ОбС-Балчик




