
ПОЗИЦИИ                   23 октомври  - 29 октомври 2014 г. 6

Ïðîòîêîë ¹ 44 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ-Áàë÷èê, ïðîâåäåíî íà 25 ñåïòåìâðè 2014 ã.
/Продължава от стр. 4/

По двадесет  и шеста точка от  дневния ред: Предложение за закупуване и монтаж на недвижима
ве щ    котелно  съоръже ние  за нуждите  на  „МБАЛ   Балчик”  ЕООД.

Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 679: На основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  6 и  т.  8  от  ЗМСМА, в  съответствие с  чл.  125 от  НПФ

и чл.  27 от Наредбата  за условията и  реда за съставяне на бюджетна прогноза   за следващите  три години
и  съставянето, изпълнението  и  отчитането на  общинския бюджет,  в  съответствие  с чл.11  ал.1,  ал.3 от
Наредбата определяща  реда  за придобиване,  управление и разпореждане  с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик дава  съгласие да се  закупи и монтира  за нуждите  на „МБАЛ  Балчик”ЕООД
недвижима вещ котелно    съоръжение на  стойност до 55 000,00 лв.,  /петдесет и  пет  хиляди лева/.

2. Общински  съвет Балчик дава  съгласието  си бюджета на  Общинска администрация  Балчик    дейност
412  „Многопрофилни  болници  за  активно  лечение  ”  параграф  §§52-03„Придобиване  на  друго
оборудване,машини и  съоръжения” от  ЕБК  да бъде  завишен  със  55 000,00 лева.

3. Средствата да бъдат  отпуснати  за сметка на  заложения  резерв  за 2014  г.
4.  Задължава  кмета на  Общината да предприеме последващи  действия  за изпълнение  на  решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
14    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По двадесет  и седма точка от  дневния  ред:  Предложе ние  за определяне   срока на валидност

на разрешението  за таксиметров  превоз и на минимални цени  за таксиметров превоз на  пътници
на територията на  община Балчик.

Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 680: На основание чл.  21,  ал. 2,  и  ал. 1,  т.  23 от  ЗМСМА във връзка с чл.  24а, ал.  3 и  ал.

5 от  Закона  за  автомобилните  превози,  Общински  съвет  Балчик:
1.  Определя минимални цени   за  таксиметров превоз  на пътници  за  един километър пробег  за

територията на  Община  Балчик,  както  следва:
Дневна тарифа,  в  размер на  0.80 лв.;  Нощна  тарифа,  в  размер  на  1.10 лв.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
13    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  1  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
2. Отменя т.2  от  Решение 216/05.12.2008г.  на  Общински  съвет  Балчик
3. Определя  срок  за валидност  на  разрешението  за извършване на  таксиметров превоз на  пътници  на

територията на  община Балчик,  за всички  превозвачи    3  /три/  години.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
13    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  1  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По двадесет и осма точка от  дневния  ред: Предложение  за  даване  на предварително  съгласие

за изработване на ПУП   ПЗ  за ПИ  02508.90.750  по кадастралната карта  на  гр.  Балчик.
Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 681:  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 02508.90.750  с  цел  застрояване  на  “Био    стопанство  за  отглеждане  на крави   на  открито”по
кадастралната карта на  гр.  Балчик.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
14    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По двадесет и девета точка от  дневния  ред: Предложение за даване  на предварително  съгласие за

изменение на ПУП   ПРЗ за УПИ І   193, УПИ ІІ   193 в  кв.52, част от кв.51 отреден  за “Парк” и промяна
на улична регулация по имотни граници в  кв.51 и кв.52   по плана на с.Оброчище, Община Балчик.

Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 682:  І. На основание чл.  21,  ал. 1,  т.  8 и  т. 11 от  ЗМСМА, във  връзка с чл.  134,  ал. 2,  т.  2

от Закона  за  устройство  на  територията, Общински  съвет  -  Балчик дава предварително  съгласие  за
изменение на  УПИ  І    193, УПИ  ІІ    193  в  кв.  52,  част  от  кв.  51 отреден  за „Парк” и  промяна  на улична
регулация по  имотни  граници  в  кв.   51 и  кв.   52 по  плана  на  с.Оброчище,  Община Балчик.

II.  Упълномощава Кмета  на  Община  Балчик  да извърши  последващи действия  по изпълнение  на
решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
14    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По тридесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително  съгласие за изменение

на ПУП   ПРЗ за УПИ ІХ  323 и промяна на улична регулация в кв.34 по плана на в.з.”Изгрев”  гр.Балчик.
Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 683:  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 за изменение
на  ПУП   ПРЗ  за УПИ  ІХ   323 и промяна на  улична регулация  в  кв.34  по плана на  в.з.”Изгрев”, гр.Балчик.
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ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
14    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По тридесета и първа точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП за ПИ 39459.25.55.
Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 684: На основание чл.  21,  ал.  1,  т.  11 от  ЗМСМА, 129,  ал.  1,  във  връзка  с чл.  16 от  ЗУТ,

в изпълнение на влязло в сила съдебно решение, постановено по адм.д. №776/2011г. на Административен
съд  -  гр. Добрич и  във  връзка  със Заявление  с вх.№94А-1131-1/15.01.2014г.  от  Атанас Бончев  Гогов,
Общински  съвет  гр. Балчик:

1. Одобрява  по  доклад на  Кмета на  Община Балчик План  за регулация и  застрояване  на  УПИ  І-25.55,
кв.  246  /земеделска  земя  ПИ  с кадастрален  номер  №39459.25.55/  по  кадастралната карта  с.  Кранево,
община  Балчик,  обл.  Добрич.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
14    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По тридесета  и втора точка от  дневния  ред: Предложение  за продажба  чрез търг на земеделска

земя    ПИ  №  23769.61.6 по  кадастралната карта на  с. Дропла.
Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 685: 1. На основание чл. 21, ал.  1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41,  ал. 2 от ЗОС; чл. 44,

ал. 1 от  Наредбата, определяща реда за придобиване, управление  и  разпореждане с общинско имущество,
приета  с решение  № 238/27.02.2009  г.  на ОбС   Балчик,  общински  съвет  Балчик дава  съгласие да  се
извърши  продажба чрез  публичен  търг  на общински  имот,  съгласно  АОС №  3574/24.03.2009  г.,
представляващ  земеделска  земя    трета категория  с идентификатор № 23769.61.6 по  кадастралната карта на
с. Дропла с площ от  7 122 м2   /седем хиляди  сто двадесет и  два квадратни метра/.

2. Одобрява  пазарната  оценка на  имота по  т.1  в  размер на  13 010.00 лв.  /тринадесет хиляди  и  десет
лева/,  като начална цена  за провеждане  на  търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на  търга по  реда на Глава  седем от
Наредбата, определяща реда за придобиване,  управление и  разпореждане  с общинско имущество,  приета
с  решение  № 238/27.02.2009  г.  на Общински  Съвет   Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
13    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  1  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По тридесета  и трета  точка от  дневния  ред: Предложение  за даване предварително  съгласие  за

изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ ІV; V; VІ и VІІ, кв.148 и улична регулация  в жк “Балик” гр. Балчик.
Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 686:  1. На основание чл.  21, ал.  1,  т.  8  от  ЗМСМА; чл.  134,  ал. 2, т.  6  от  ЗУТ,   Общински

съвет  Балчик дава предварително съгласие да се измени ПУП - ПРЗ за УПИ №№ ІV; V; VІ и  VІІ, кв. 148
жк  “Балик”  гр. Балчик и  улична регулация    общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  13 общински  съветници
13    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По тридесета и  четвърта точка от  дневния  ред:  Предложение  за придобиване на недвижим

имот  в  гр. Балчик,  ул.  “Георги Бе нковски” № 26.
Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 687:  1. На основание чл.  21,  ал. 1,  т.  8  от  ЗМСМА; чл.  34,  ал.  2  от ЗОС; чл.  8 и чл.  9,  ал.

1, т. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

приета  с решение  № 238/27.02.2009  г.  на ОбС   Балчик,  общински  съвет  Балчик дава  съгласие да  се
придобие  чрез покупка от  “Хари    Х”  ЕООД гр.  София  с  ЕИК  131170770  следния имот: офис  със
самостоятелен  санитарен  възел,  с площ от  57.60 м2, представляващ самостоятелен  обект  в  сграда №
02508.78.81.1.15 по кадастралната  карта на гр. Балчик,  ул. “Георги Бенковски” №26, ведно с прилежащите
части    4.181 % от  общите части  на  сградата и  правото  на  строеж;

2. Дава  съгласие имота  по т.1 да се придобие  от община Балчик за сумата от   26 000.00  евро /двадесет
и  шест хиляди евро/,  с  включен  ДДС;

3. Упълномощава Кмета на Общината да  извърши  последващите правни и  фактически действия по
изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  12 общински  съветници
12    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По тридесета  и пета  точка от  дневния ред: Предложение  за одобряване числеността на общинска

администрация и  персонала  в  други дейности, финансирани от  общинска администрация.
Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 688: На основание чл.  21,  ал.  1,  т.  2  от  Закона  за  местното  самоуправление и  местната

администрация,  Общински  съвет Балчик:
1. Одобрява  числеността  на  персонала на  общинска  администрация,  считано от  01.10.2014  г.  с  обща

численост  108 бройки,  съгласно Приложения  1,  в  т.в.  число:
- Кметски  екип,  кметове и  кметски  наместници -  22 бройки
- Обща администрация -  63 бройки
- Специализирана администрация -  23 бройки
ГЛАСУВАНЕ,  в  залата присъстват  14 общински  съветници
13    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  1  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По  тридесета и  шеста точка  от дневния ред:  Предложение   за  даване   на  разрешение   за

формиране на паралелки под минималния  брой ученици  в  СОУ  „Хр. Смирненски”  с. Оброчище
за  учебната 2014/2015  година.

Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 689: 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 паралелките  и в групите на училищата,
детските  градини и обслужващите  звена (Обн. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., поел. изм. и доп. ДВ.
бр.17 от 28 Февруари 2012г..), във връзка с докладна записки от директора на СОУ „Христо Смирненски”
с. Оброчище  Общински  съвет  - Балчик, РЕШИ:

I.  Разрешава изключения  от  минималния  брой на  учениците  в паралелките  в  СОУ  „Христо
Смирненски”  село  Оброчище за учебната 2014/2015  година, по чл.11,  ал.  2,  във  връзка  с чл.  11,  ал.  1,
т.  2  от  Наредба №  7/29.12.2000  г.,  както  следва:

-  II  а клас  -  15 ученици; IX клас  -  17 ученици; XI клас  -  13 ученици
II. Упълномощава  кмета  на Община Балчик  да извърши  всички  последващи  правни  и  фактически

действия по  изпълнение на  решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
14    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По тридесета  и седма  точка от  дневния ред: Предложение  за даване на  съгласие  за прехвърляне

на части от  имоти  между  община Балчик  и  Деница Петкова,  Ве лислава  Александрова,  Галя
Герчева, Йоанна Рачовска  и Христина  Несторова.

Вносител: Николай Ангелов  - кмет  на общината
РЕШЕНИЕ 690:  1. На основание чл.  21,  ал.  1,  т.  8  от  ЗМСМА; чл.  15,  ал. З и  ал. 5  от  ЗУТ; Решение

№ 1 по  протокол  №  5 от  24.04.2014  г.  на Общински  експертен  съвет по устройство на  територията и
във  връзка  със  заявление вх. № 94Д-1027-1/28.05.2014  г.  от  Деница  Здравкова  Петкова, Велислава
Здравкова  Александрова, Галя Тодорова  Герчева  - Несторова,  Йоанна  Кирилова Рачовска и  Христина
Кирилова Несторова, Общински  съвет  -  Балчик дава  съгласие да  се  сключи  договор  за  прехвърляне
правото на  собственост  за реални  части  от  общински имоти,  частна общинска собственост,  като:

1.1. Община  Балчик  прехвърли  на  Деница  Здравкова  Петкова, Велислава Здравкова Александрова,
Галя  Тодорова  Герчева  -  Несторова, Йоанна  Кирилова  Рачовска  и  Христина  Кирилова  Несторова
правото  на  собственост  върху реални  части от  общински имоти  с  обща площ  120  м2,  попадащи в
новообразуван УПИ VII  -  за  ЖС, от  които 112 м2 от  ПИ № 02508.76.15 по кадастралната карта на  гр.
Балчик, съгласно АОС № 4374/23.05.2014  г.  и  8 м2  от  ПИ  № 02508.76.5 по  кадастралната карта на  гр.
Балчик,  съгласно АОС  №  4373/23.05.2014  г.  Пазарната оценка на общинския  дял  е  5  760.00 лв.   /пет
хиляди  седемстотин  и  шестдесет лева/.

1.2. Деница Здравкова Петкова, Велислава Здравкова Александрова, Галя Тодорова Герчева - Несторова,
Йоанна Кирилова Рачовска и  Христина  Кирилова Несторова  прехвърлят на  Община Балчик правото  на
собственост  върху реални  части  от  ПИ  № 02508.76.6  с  обща площ  120  м2,  от  които 20 м2 попадат  в
новообразуван УПИ VІ-за пазар, 33 м2 в  улица “Христо Ботев” и  67 м2 в  улица  “Д-р Желязко Бончев”.
Пазарната оценка на дела на Деница Здравкова Петкова, Велислава Здравкова Александрова, Галя Тодорова
Герчева  - Несторова, Йоанна Кирилова  Рачовска  и  Христина Кирилова  Несторова  е 5  760.00  лв.  /пет
хиляди  седемстотин  и  шестдесет лева/.

2. Възлага на  Кмета на  Община Балчик,  след влизане в сила  изменение на  ПУП и  образуване на  нови
УПИ VІ-за пазар и УПИ VII -  за ЖС, кв.  121, да сключи договор  за прехвърляне  правото на  собственост
върху реални части  от  имотите, подробно  описани  в  т.  1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
14    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По тридесета и осма точка от  дневния  ред:  Предложение  за одобряване на проект  за изменение

на ПУП-План за регулация и застрояване  за УПИ   І   за пазар, УПИ ІІ    за  социална инфраструктура
в кв.121 и изменение на улична регулация от ОТ 908 до ОТ 943 по плана на жк «Балик» гр. Балчик.

Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 691:  I. На основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  8    и т.  11 от ЗМСМА ,  съгласно  чл.129,  ал.1 от  Закона

за устройство  на  територията, Общински  съвет  - Балчик одобрява ПУП  - План  за регулация  и  застрояване
в обхват   УПИ V   за пазар, УПИ VІ  за пазар, УПИ VІІ   “Жм  жилищни нужди”   и улична регулация от ОТ
909А до ОТ 943А в  кв.121 по  плана на жк»Балик» гр.Балчик, заедно  с предвидения начин на  застрояване”.

ІІ.  Задължава  Кмета на  общината  в  7    дневен  срок  от  приемане  на решението,  същото  да бъде
изпратено  за  обнародване  в  “Държавен  вестник”.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
14    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По тридесета и деве та  точка от дневния  ред: Одобряване на проект  за изменение  на  ПУП-

План  за регулация  и застрояване  за УПИ    І-760, УПИ ІІ 762, УПИ ІІІ    759 и УПИ ІV-758 в  кв.16,
УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ в кв.48,  УПИ І и УПИ ІІ в  кв.49, УПИ
І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ в кв.50  и улична регулация от  ОТ 111 до ОТ 120 по плана на «Стопански двор»
с.Соколово, Община Балчик

Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 692: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и  т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129,  ал. 1 от Закона

за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП - План за регулация и застрояване
с цел обединяване  на имотите  и  образуване на  нови   УПИ  І, УПИ  ІІ,  УПИ  ІІІ, УПИ  ІV  в  нов  кв.51 и
улична  регулация от  ОТ  116 до ОТ 117  по плана на “Стопански  двор”  с.Соколово, Община  Балчик,
заедно  с предвидения начин  на  застрояване”.

ІІ.  Задължава  Кмета на  общината  в  7    дневен  срок  от  приемане  на решението,  същото  да бъде
изпратено  за  обнародване  в  “Държавен  вестник”.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
14    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

Ïóáëè÷íà ïîêàíà çà îôåðòè
Предмет на поръчката: “Зимно  поддържане и  снегопочистване на общинската 

пътна  мрежа  за  експлоатационния  зимен сезон  2014/2015  година, разпределена
на те риторията на Община  Балчик  и обособена  по  позиции”
Краен  срок  за получаване на  оферти: до 16:00  часа на 23.10.2014  г.

Офертите  се подават  лично или по  пощата с обратна  разписка,  респективно  на
куриер,на  адрес: 9600,  гр. Балчик, пл.  „21-ви септември” № 6, ОбА  - гр. Балчик

Лице  за приемане на  оферти:  Красимира Костова  -   мл.  експерт  Община Балчик,
тел.  0579/  7-10-46.; За  въпроси и  допълнителна  информация:

Милен  Йорданов    ст. юрисконсулт,  тел:  0579/  71036




