
ПОЗИЦИИ             4 декември - 10 декември 2014 г. 4

Ïðîòîêîë ¹ 46 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ-Áàë÷èê, ïðîâåäåíî íà 27 íîåìâðè 2014 ã.
/Продължава от стр.3/

По дванадесета точка от дневния ред: Предложе ние за даване на предварително съгласие за
изработване на ПУП  ПЗ за ПИ 39459.21.8 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 728: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за

устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за
ПИ 39459.21.8 с цел отреждане и застрояване за “Жм” - /жилищни нужди/ по кадастралната карта на с.
Кранево, Община Балчик.

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

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници
20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По тринадесета точка от дневния ред: Предложе ние за даване на предварително съгласие за

изработване на ПУП  ПЗ за ПИ 39459.22.9 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 729: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за

устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за
ПИ 39459.22.9 с цел отреждане и застрояване за “ПСД” - /предимно складови дейности/ по кадастралната
карта на с. Кранево, Община Балчик.

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

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници
20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за даване  на предварително съгласие

за изработване на ПУП  ПЗ за ПИ 02508.10.610 по кадастралната карта на град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 730: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство

на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.610
с цел отреждане и застрояване за “Ов” - /ваканционно селище/ по кадастралната карта на град Балчик.

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

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници
20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие и

разрешение за изменение на ПУП   ПРЗ за УПИ ІІІ  309 и промяна на улична регулация от ОТ 25
до ОТ 24 в кв. 4 по плана на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 731: І. На основание 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 територията, Общински съвет -  Балчик дава предварително съгласие и
разрешава изменение на ПУП  ПРЗ за УПИ ІІІ-309 и промяна на улична регулация от ОТ 25 до ОТ 24
в кв.4 по плана на с. Кранево, Община Балчик.

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници
20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шестнадесета точка от дневния ред: Утвърждаване на актуализиран списък на длъжностите

и лицата от община Балчик, пътуващи от местоживе ене до местоработата за 2014 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 732: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с Решение 530, т. от Протокол

№ 36/13.02.2014 г. и Докладни записки и списъци, представени от директорите на училища с вх. № №
31-07-16/30.09.2014 г; 31-05-21/18.09.2014 г., общински съвет Балчик РЕШИ:

1. Утвърждава актуализиран списък на длъжностите и лицата от община Балчик, които имат право на

транспортни  разходи за 2014 година, съгласно Приложение № 11 А/Б/В по т. 6 към Решение 530 от
Протокол № 36/13.02.2014 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници
20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за избор на кандидати за съдебни

заседате ли към Районен съд Балчик.
Вносител: Никола Аркалиев  председател на временната комисия за избор на съдебни заседатели
РЕШЕНИЕ 733: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 68, ал. 1 от Закона за

съдебната власт, писма с изх. № 1503/04.09.2014 г. и № 1846/03.11.2014 г. на Районен съд Балчик,
Общински съвет  Балчик утвърждава следния състав за съдебни заседатели при Районен съд град
Балчик, за мандата от 01.01.2015 г. до 01.01.2020 г., както следва:

1. Любомир Николов Лефтеров
2. Марияна Асенова Инджева
3. Борислава Енчева Съпунджиева
4. Виктория Иванова Якова
5. Румяна Борисова Тодорова
6. Кристина Стоянова Славчева
7. Мая Георгиева Георгиева
8. Станка Иванова Мартинова
9. Християн Георгиев Маринов
10. Стела Симеонова Маринова
11. Василка Стоянова Симеонова
12. Марина Вълева Станева
13. Мирослав Радев Моралийски
14. Румен Александров Георгиев
15. Тодорка Иванова Трендафилова
16. Мария Стоянова Пейчева
17. Иванка Николова Томова
18. Румен Колев Цонев
19. Ервин Халимов Ибрямов
20. Доньо Гинев Донев
21. Станислава Атанасова Митева
22. Илияна Николова Илиева
23. Елица Петкова Кръстева   Василева
24. Димитричка Георгиева Овчарова
25. Радка Стефанова Георгиева
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници
20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осемнадесета точка от дневния ред: Допълване на Решение 638, Протокол № 42 от заседание

на ОбС гр. Балчик, проведено на 26.06.2014 г. за преобразуване на акционерно дружество “Тихия
кът”, с общинско участие в капитала, чрез отделяне в новоучредено акционерно дружество.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 734: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, ал. 2 от ЗМСМА, вр. с чл. 226 ТЗ, Общински съвет

гр. Балчик РЕШИ:
Допълва свое Решение 638, прието с  Протокол № 42 от заседание, проведено на 26.06.2014 г., както следва:
2.5. Определя за представител на Община Балчик за участие в заседанието на Общото събрание на

акционерите за преобразуване на “Тихия кът” АД чрез отделяне и образуване на новото дружество -
Николай Добрев Ангелов  кмет на Община Балчик или на упълномощено по надлежния ред от него лице.

В останалите си части решението е без промяна.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 20 общински съветници: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

В предвид масовото използване на локално отопление посредством
електрически отоплителни уреди, както и такива с течно, твърдо и
газообразно гориво, това води до засилване на пожарната опасност при
експлоатацията им. От една страна е на лице претоварване на
електрическите инсталации, а от там и до възникване на къси съединения.
От друга страна един от най-уязвимите възли в структурата на
отопление се оказват коминните тела,  а именно: нередовното им
почистване от насъбралите се сажди, неефикасна, а в някои случаи дори
и липса на замазка, както и не на последно място облицоването им с

горими материали с цел придобиване на по-естетичен вид в жилищата.
І. Печки на твърдо гориво.
1. Да бъде изправна и коминът да е обезопасен.
2. Да се монтира върху негорима подложка.
3. Да отстои на минимум 0,8 м. от горими предмети и материали.
4. Редовно да се почиства и да не се разпалва с бензин, нафта и други леснозапалими течности.
5. Горяща да не се оставя без наблюдение.
ІІ. Нафтови печки.
1.Монтирането да става само след проверка на изправността на печката /дозатор, резервоар за

гориво, кранчета и др./.
2. На разстояние 0,8 м. да не се поставят горими материали и предмети.
3. Да не се зареждат с нафта горящи печки.
4. При зареждане да не се допуска разливане на нафта.
5. Да не се използва за гориво друго освен нафта.
6. Да не се оставят горящи печки без наблюдение.
ІІІ. Електрически печки.
1. Да се използват само стандартни и технически изправни ел. печки.
2. Ел.печки с открити нагреватели да се монтират върху негорима основа /плоча/.
3. Да не се оставят включени в мрежата без наблюдение.
4. Да се извърши проверка отговаря ли ел.инсталацията на инсталираната мощност.
5. На разстояние 0,8 м. да не се поставят горими материали и предмети.
ІV. Газови печки и уреди.
1. Газовите уреди и бутилките да не се монтират на места по-ниски от околния терен.
2. Бутилките с газ “Пропан-бутан” да не са монтирани до източник на топлина.
3. Да се спазва определената последователност при палене и спиране на уреда.
4. Да не се допуска загазоване на помещението с газ “Пропан-бутан”, като се извършат проверки

за херметичност.
5. Да се проверява редовно редуцир вентила.
Въпреки всички предпазни мерки за недопускане на пожари, органите на  Пожарната безопасност

и спасяване гр.Балчик обръщат внимание на всички граждани да бъдат изключително бдителни и
да спазват дадените препоръки, за да се намали до минимум риска от възникване на пожари и
последствията от тях.

Ст. пожарникар Христов
Служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Балчик

Ïîæàðíà îïàñíîñò è ìåðêè
çà íåäîïóñêàíå íà ïîæàðè ïðåç

îòîïëèòåëíèÿ ïåðèîä

подредена от началото на седмицата във фоайето на Община Балчик. Фотосите показват
романтиката на балчишкия морски бряг и суровия живот на рибарите. В експозицията
са включени предмети, които са неделима част от риболова. Мрежи, игли за плетенето
им, ловни

тежести, влакна, куки и други материали са предоставени от Историческия музей в
Балчик. Изложбата е в рамките на проект, финансиран чрез Местната инициативна
рибарска група, чиято обща стойност е 271 472 лева. Основна негова цел е подобряване
качеството на културните ресурси на Община Балчик.

 Със средствата по проекта се подменя осветлението, озвучаването, зрителските столове
и завесите в НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ Балчик. Предвижда се също да бъдат закупени
проектор, екран и IP камера, която да предава онлайн концерти и театрални представления.
В рамките на проекта тази година ще се проведе и празникът на рибари и моряци –
Никулден. Пред Морска гара в Балчик на 6 декември ще бъдат представени рибни ястия
и деликатеси от най-добрите местни готвачи. Те ще бъдат продадени на търг с
благотворителна цел, а рибният курбан ще бъде осветен и раздаден за здраве на всички
присъстващи.

Сава ТИХОЛОВ, Началник отдел “Култура, Протокол и Връзки с
обществеността”, Община Балчик

Ìîðåòî è ðèáàðèòå ñà îñíîâíà
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