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2.2. Дава  съгласие при  преобразуването  на “Тихия кът” АД чрез
отделяне при горните условия, да се извърши намаляване на капитала
на  “Тихия кът” АД с 2 029 800 лв., т.е да стане  8 296 200 лв.  /82 962
бр.  акции/ при  съотношение:  60%,    49 777  бр.  акции  на  акционера
“Албена” АД и  40%, 33 185 бр. акции  на  акционера Община Балчик.

2.3. След  извършване на  действията  по  т.  1  и  т.  2  от  настоящото
решение, дава  съгласие по направеното от “Тихия кът” АД предложение
за успоредна сделка по   покупко- продажба на  акции по следния начин:

-  Продажба на акции, собственост  на Община Балчик от капитала
на    “Тихия  кът “АД, на    акционера “Албена”АД на  същата стойност
на  прехвърлените  акции в  приемащото  дружество,  т.  е 12 179 бр. по
100 лв.  номинал акция;  Същевременно:

-  Закупуване на  акции,  собственост на  акционера  “Албена”  АД  в
новоучреденото  дружество,  в  размер  на    12  179  бр.  по  100  лв.
номинал  акция, с което  Община Балчик да стане  негов  собственик.

2.4.  Дава  съгласие  и  упълномощава  Кристина  Венциславова
Богданова  -  член на Съвета на  Директорите и  и.д.  на  “Тихия кът”
АД,  да извърши  необходимите и  последващи  правни,  фактически  и
организационни  действия,  произтичащи  от разпоредбите  на  ТЗ,
свързани  с преобразуването  чрез отделяне при условията, посочени
в  т.  1 и  т.  2,    и  действията,  свързани  с  т.  3  от  настоящото  решение.

ПОИМЕННО  ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински  съветници
18  „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  1  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение  за

освобождаване  от такса за издаване на удостоверение  за
въвеждане в експлоатация на строежа на храм „Св. Св. Апли
Петър и Павел” с. Храброво, в размер на 147.00 лева.

Вносител: Росица Пенева - председате л на ПКБФЕЕ
РЕШЕНИЕ  639: На  основание чл.  21,  ал.  1,  т.  23,  т.  7 и  ал.  2  от

ЗМСМА; чл. 8,  ал. 1 от Наредбата определянето и администрирането
на  местните  такси и  цени  на  услуги  на  територията  на  община
Балчик  (НОАМТЦУ);  чл.  8,  ал.  6  от  Закона  за  местните данъци  и
такси и във връзка с молба от Протойерей Георги Петков, председател
на  Църковното настоятелство  при храм „Св.Св.апли Петър и  Павел”,
с.  Храброво,  общински  съвет  Балчик  дава  своето  съгласие
Църковното  настоятелство  при храм „Св.Св.апли Петър и Павел”,  с.
Храброво  да бъде освободено  от  такса  за издаване на  удостоверение
за въвеждане в  експлоатация  на строежа в  с. Храброво,  чл.  40, т.  29,
V  категория,  буква  „Б”  от  НОАМТЦУ,  в  размер  на  147.00  (сто
четиридесет и  седем)  лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общ. съветници
18  „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По деве тнадесета точка от дневния ред: Предложение за

предоставяне  на безвъзмездно право на ползване  на общински
имот за осъществяване на спортна дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 640: На основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  8  от  ЗМСМА,    чл.

39,  ал.  4  от ЗОС,  чл.  58,  ал.  3  от Наредба,  определяща  реда  за
придобиване,  разпореждане  и  управление с  общинско имущество,
Общински  съвет  гр. Балчик:

1. Дава съгласие и учредява на Сдружение “СКЛА “ЧЕРНО МОРЕ-
2005”  с БУЛСАТ:......,  представлявано  от  Десислава Белева Андреева,
безвъзмездно  право на  ползване по  отношение  на  имот-  частна
общинска  собственост,  съгласно  АОС  №  4376/19.06.2014г.,  с
идентификатор №02508.55.229 по  кадастралната  карта на  гр. Балчик.

2. Определя  срок  на учреденото  право  на ползване-  10  /десет/
години, считано от  датата на подписване на  договор за безвъзмездно
ползване.

3. В  договора  за безвъзмездно  право  на ползване да  се включи
клауза за прекратяване при отпадане на основанието, за което е учреден.

4.  Упълномощава  Кмета  на  Община  Балчик  да  извърши
последващите  правни  и фактически  действия  по  изпълнение на
настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общ. съветници
17  „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По двадесета точка от дневния ред: Предложение за одобрение

решение на Комисията за класиране и определяне на кандидата,
спечелил конкурса за управле ние на „МБАЛ-Балчик” ЕООД

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 641: На  основание  чл.17,  ал.  1,  т.  4 и  чл.21,  ал.ІІ,  във

вр.  с ал.1,  т.23 от ЗМСМА и  чл. 10,  ал. 1  от  Наредба № 9 от 26 юни
2000  г.  за условията и  реда за провеждане  на  конкурси  за възлагане
на  управлението на лечебни  заведения  по Закона  за  лечебните
заведения,  Общински  съвет-Балчик:

1.  Одобрява приетото на  23.VI.2014  г. Решение  на  Комисията  за
организиране  и  провеждане  на  конкурс  за  управлението на “МБАЛ-
Балчик” ЕООД,  с  което класира на  първо място  участника  д-р  Иво
Христов  Войчев  с постигната обща  средноаритметична оценка
отличен /6/ и определя за спечелил конкурса за възлагане управлението
на  “МБАЛ-Балчик”  ЕООД  -   д-р.Иво Христов  Войчев  от  гр.Балчик.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик - Николай Ангелов да сключи
със спечелилия конкурса участник  - д-р Иво Христов Войчев  договор за
управление на  “МБАЛ-Балчик” ЕООД за срок от З/три  / години.

ГЛАСУВАНЕ,  в  залата присъстват  18 общ.  съветници
18  „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за

удължаване срока на изпълнение на Договор № BG161PO001/
3.1-03/2010/005 от 19.07.2012 г. за Проект “Подобряване  на
туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури
на територията на Община Балчик”, до 19.07.2015г. и

удължаване срока на издадена Запис на заповед от Община
Балчик, в полза на МРР, обезпечаваща авансово плащане по
Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/005 от 19.07.2012 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 642:  I. На основание чл.  21,  ал.  1,  т.  10,  ал.  2 и  чл.  27,

ал. 4 и ал. 5  от  ЗМСМА и указания    във    връзка с изпълнението   на
договори    за  безвъзмездна    финансова    помощ    по    ОПРР  с
бенефициенти  общини,  НПО  и  конкретни бенефициенти, Общински
съвет  Балчик РЕШИ:

1. Общински съвет гр. Балчик дава съгласие да бъде удължен срокът
на изпълнение на проекта  “Подобряване на туристическите атракции
и свързаните  с  тях  инфраструктури  на  територията  на Община
Балчик” по  сключен  договор  за безвъзмездна  финансова  помощ №
BG161PO001/3.1-03/2010/005 от  19.07.2012  г.  по ОП „Регионално
развитие 2007  -  2013"  с 12 месеца,  като  общата продължителност
на проекта  е  36  месеца от  19.07.2012  г.  до  19.07.2015  г.

2. В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № BG161PO001/
3.1-03/2010/005 от 19.07.2012  г.  за    предоставяне  на  безвъзмездна
финансова помощ,  сключен  между Община Балчик и  МРР  за Проект
“Подобряване  на  туристическите  атракции и  свързаните  с  тях
инфраструктури  на  територията на  Община Балчик”, и  на  основание
на  Решение  №  592  от  06.08.2010  г.  на  Министерски  съвет  за
увеличаване на  размера  на  авансовите плащания  по изпълнението
на проекти  и дейности по  ОП „Регионално  развитие”, упълномощава
кмета на Община Балчик да удължи срока и подпише Запис на заповед
по  образец от  Управляващия орган без протест  и  без  разноски,  без
никакви  възражения  и  без такси  и  удръжки от  какъвто  и  да  било
характер, платима на  предявяване в полза на  МРР, Управляващ орган
на  Оперативна програма  „Регионално развитие”  -  Главна дирекция
„Програмиране  на регионалното  развитие”,  в  размер на  1502757,11
лева  (един милион  петстотин и  две хиляди  седемстотин петдесет и
седем лева и единадесет стотинки) - представляваща 35 % от размера
на безвъзмездната финансова помощ по проекта за срок до 19.09.2015
г.  (два месеца  след  изтичане  на  крайния  срок  по изпълнение на
договора  за предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ);

3. Възлагам на  Кмета  на  Община Балчик или  упълномощено  от
него  лице  да  подготви  необходимите  документи  във  връзка  с
удължаване  срока  на  договор  за  безвъзмездна  финансова  помощ №
BG161PO001/3.1-03/2010/005  от  19.07.2012  г.

4.  Възлагам на Кмета на Община Балчик  всички  последващи
юридически и  фактически  действия във  връзка  с изпълнението   на
гореизложеното.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общ. съветници
18  „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик
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На основание чл.  35,  ал.  1  от  ЗОС; чл.  44 от  НОРПУРОИ на  ОбС-
Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г.  и изм. и доп.  с Решение
№  748/17.02.2011  г.;  Решения  №  576/24.04.2014  г.  и  №  616/
29.05.2014  г.  на  Общински  Съвет  - Балчик и  във  връзка със Заповед
№  789/07.07.2014  г.  на  Кмета  на  Община Балчик.

ОБЯВЯВА  публичен  търг  с  тайно  наддаване  за  продажба  на
недвижими  имоти,  частна  общинска собственост,  както  следва:

1. Незастроен, жилищен урегулиран  поземлен  имот  № ХХV, кв.  63
по  ПУП на  гр. Балчик, попадащ в  строителна  забрана,  представляващ

ПИ  02508.80.227 по кадастралната  карта на  гр.  Балчик,  ул.  "Етър",  № 22,  с  площ  от
364.00 м2, при начална цена 17 472.00 лв. /седемнадесет хиляди четиристотин седемдесет
и два  лева/, без ДДС.

2.  Незастроен,  жилищен  урегулиран  поземлен  имот № ХХІІІ,  кв.  63 по ПУП  на  гр.
Балчик, представляващ ПИ  02508.80.209 по кадастралната карта на  гр.  Балчик,  ул.
"Етър",  №  18,  с площ  от  176.00  м2,  при  начална цена  8 448.00 лв.  /осем хиляди
четиристотин четиридесет и осем  лева/,  без ДДС.

Търгът ще  се проведе на  25.07.2014  г.  от  10.00  ч.  в  залата  на ОбА  - Балчик  в
сградата  на  пл."21  септември" №  6.

Закупуването  на  тръжни книжа  -  всеки  работен ден  от 14.07.2014  г.  до 23.07.2014
г.  на  касата на ОбА  - Балчик.

Депозитът  за  участие  в  търга  се  внася  по посочената  в  тръжните  книжа банкова
сметка или  на  касата на  Община Балчик  в  срок  до 16.00 ч.  на  24.07.2014    г.

  Заявление  за  участие,  комплектовано  с изискуемите документи  се подава  в  срок до
16.00  ч.  на  24.07.2014  г.  в Информационния  център на Община Балчик.

За  справки: тел.  7-10-41    Караиванова,   Петкова

На  12  юли,  около 18:05  часа  в  село Соколово,  общ. Балчик,  автопатрул  спира  за
проверка  лек  автомобил  „Пежо” с добричка регистрация. При  последвалата проверка
за  употреба  на  алкохол  с  техническо  средство,  цифровата индикация отчита наличието
на 1,51 промила  в  издишания от водача въздух. С  полицей-ска мярка за  срок от  24 часа
в  РУП  Балчик  е  задържан И.П.  (34  г.)  от  с.  Соколово.  По  случая  е  образувано бързо
производство.

На 12 юли,  около  18:45 часа  е получено  съобщение  за  починал  мъж на цен-трален
плаж в  к.к.  „Албена”  в  района на  спасителен  пост  №6. На място  е  установено,  че
вследствие на  удавяне  е  починал 18    годишен мъж от  с.  Генерал  Киселово,  общ.
Вълчи дол. По  случая е образувано  досъдебно производство по описа на РУП Албена.

На 8 юли,  чрез телефон  112 в  РУ МВР  Каварна  е получено  съобщение от  77-годишна
жителка на  с. Вранино. По данни на тъжителката,  около 14:30 часа е получила  обаждане на
домашния си телефон  от непознат мъж, представящ се за доктор. Мнимият лекар заявява на
възрастната жена,  че  нейната дъщеря  е претърпяла катастрофа и  е  със счупен  крак,  за
което е нужна  спешна  операция  и  потърпевшата трябва да даде сумата от  10000 лева.

Малко по-късно  в  центъра на  селото жената  предава сумата от  1500 лева  на  непознат
мъж.                                                                                                            ОДП Полиция

Ïóáëè÷íà ïîêàíà çà
ïðåäñòàâÿíå íà îôåðòè

Предмет: Предоставяне на  услуга по поддържане на   депо за
битови отпадъци, м. ,,Момчил”,  ПИ № 02508.542.180, с АОС №
178/03.06.2009 г.

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 21.07.2014  г.
                            Лице за приемане на офертите: Красимира Костова

Êðèìèíàëíè íîâèíè

Ïðèêëþ÷è ïðîåêòúò
“Ïúñòðîòî ëèöå íà Äîáðóäæà”

Приключи проект BG
161PO001/3.2-02/2011/
004 „Пъстрото лице на
Добруджа”,  който  бе
реализиран от Община
град  Добрич  в  парт-
ньорство  с  общините
Добричка, Балчик и Ка-
варна. Проектът старти-
ра на 13 август 2012 го-
дина и продължи 24 ме-
сеца, финансира се по
Оперативна  Програма
„Регионално развитие”
2007 - 2013 г., съфинан-
сирана от Европейския
съюз чрез Европейския
фонд за регионално раз-
витие. Общата стойност
на проекта е 486 245 лв.

Целите на проекта бя-
ха насочени към разви-
тие  на регионален  ту-
ристически продукт, ба-
зиран  на  природните,
историческите  и  кул-
турните дадености  на
четирите общини, ори-
ентиран към широк кръг
потребители, с възмож-
ности за предлагане из-
вън сезона и промоти-
ран  по съвременен  и

ефективен начин.
На финална прескон-

ференция,  проведена
на 10 юли 2014 година,
бяха представени под-
робно проведените мар-
кетингово-рекламни
дейности за популяри-
зиране на  дестинация
„Пъстрото лице на Доб-
руджа” и разработените
15 туристически марш-
рута. Изработен е интег-
риран „пакетен  микс”
от  повече  от  13  вида
печатни, мултимедийни
и  интернет  продукти.
Пакетът съдържа турис-
тически алманах, дип-
ляна, продуктова ПАД
карта, имеджова карта,
рекламни сувенири, ин-
терактивна презентация
и GPS карти на региона,
сайт, интернет банери в
туристически  сайтове,
четири рекламни  бил-
борда,  два  рекламни
винила  на летище  Со-
фия, тридесет  инфор-
мационни и десет ука-
зателни табели и др., с
обща концепция и съв-

ременен дизайн. Създа-
дена е „банка” от мулти-
медийни  продукти  -
„Медиятека” - имиджов
рекламен видео  клип
(удостоен  с  награда  в
категория „Природа  и
екотуризъм”  на  Х-я
Международен  фести-
вал на  туристическия
филм „На източния бряг
на  Европа”),  пет  про-
дуктови видео  филма,
излъчвани по българска
национална  телевизия
през  месец март  тази
година. „Пъстрото лице
на Добруджа” разказва
за себе си и за възмож-
ностите  за  преживя-
вания и релакс и от ин-
тернет пространството
на www.dobrudzha.com.

Сайтът е изграден по
модерна  технология  и
съдържа подробна ин-
формация за  маршру-
тите и обектите, вклю-
чени в  тях  като  текст,
снимки  и  видео.  По
време на  пресконфе-
ренцията бяха предста-
вени  резултатите   от
изследването на Евро-
пейския институт  по
културен туризъм „Ев-
рика”  - изпълнител на
дейност „Мониторинг,

анализ и оценка на мар-
кетингово-рекламните
дейности” по проекта. В
са включени туропера-
тори и туристи от цялата
страна, изследвана  е
степента на запознатост
на анкетираните с вклю-
чените  в  туристичес-
ките маршрути културно-
исторически обекти. Ан-
кетирани са 51 туропе-
ратори и 185 туристи. На
първо място по интерес
е Архитектурен комплекс
„Двореца” в Балчик и Бо-
таническата градина.

АЕМО “Стария Доб-
рич” се нарежда на вто-
ро място.  Следват нос
Калиакра, Градски Парк
“Св. Георги”-Добрич и
Дом паметник „Йордан
Йовков”. Малък ръст в
скалата на интереса от-
белязва  Регионалния
исторически музей   с
археологическата сбир-
ка в Добрич. Най-непоз-
наваеми се оказват Су-
ходолието  и  Каралез-
ката чешма в село Сте-
фан Караджа. От обоб-
щените данни става яс-
но, че се отчита 26% ръст
на разпознаваемост на
туристическите обекти и
29% привлекателност. 




