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Министерството на
отбраната спря продажбата
на два свои имота в Балчик

Търговете за продажба на
два съседни военни имота, непосредствено до
рибарския порт и Мелницата в Балчик, които са с
отпаднала необходимост
за Министерство на отбраната, не се проведоха.
Причина за стопиране
на процедурата е липсата на юрист в комисията

за провеждане на търга,
обясняват в отговор на
запитване от пресцентъра на Министерство на
отбраната.
Имотът на площад „Рибарски“, с площ от близо 900 квадратни метра
и застроен с една сграда
от 567 кв.м, бе обявен за
втори път за продажба

при стартова цена 288
хиляди лева. През 2017
г. единственият участник
в тръжната процедура е
декласиран и имотът не е
бил продаден.
Другият атрактивен терен, който се води на улица „Приморска“, бе обявен за първи път, с площ
от близо два декара и 10

сгради с обща застроена
площ 960 квадрата. Определената начална цена
за него бе 297 300 лв.
За всеки от двата имота
на последната тръжна
процедура в края на октомври м.г. заявление е
подал по един участник.
От Министерство на
отбраната коментираха
още, че продължава утвърдената политика за
освобождаване от недвижими имоти с отпаднала
необходимост. Извършва
се подробен преглед и
анализ за документална
готовност на имотите,
след което ще се изготви проект на График за
осъществяване на разпоредителни
действия
през 2019 г. След утвърждаване от министъра
на отбраната ще бъде
публикуван на интернет
страницата на военното
ведомство.
Източник: Радио Варна

ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 Г.
Община Балчик отправя покана за Обществено обсъждане на Бюджета за 2020 г.,
което ще се проведе на 20.01.2020 год. (понеделник) от 14.00 часа в Заседателната
зала на Общински съвет - Балчик.

ПОКАНА
Шахматен клуб „Балчик”
свиква своите членове на Общо събрание на 23 февруари 2020 година в 17.00 часа,което ще
се проведе в залата на шахматния клуб,намиращ се на ул. „Дионисополис” № 3.
Дневен ред:
1.Приемане на финансовият отчет на ШК ‘’Балчик’’ за 2019 година
2.Приемане на отчета за дейността на ШК „Балчик” за 2019 година
3.Приемане на спортният календар на ШК”Балчик” за 2020 година
4.Разни предложения,въпроси.
При липса на кворум,събранието ще се проведе на същия ден,един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
Красимир Кирчев
Председател на ШК „Балчик”
БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА РАК НА ГЪРДАТА
ще се провеждат един път месечно през 2020 г. в Клиниката по гръдна хирургия в УМБАЛ „Св.
Марина“ във Варна. Специалистите ще преглеждат всеки първи четвъртък от месеца от 14.00 часа след
предварително записан час, съобщават от болницата.
Записването на часовете ще се осъществява между 15.00 и 16.00 часа в деня преди прегледа на телефон 052/
978 660

отляво надясно: г-н Димитрин Димитров, зам.-кмет на Община
Балчик и г-н Димитър Димитров, директор на дирекция ТЕМСЕ по
време на публичното обсъждане за общински дълг.
Фото: Маруся КОСТОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–БАЛЧИК
П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 22 януари 2020 година от 09.ºº
часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния
Д н е в е н р е д:
1. Предложение за отмяна на Решение № 22 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 19.12.2019 година, във връзка със Заповед № АдК-041/06.01.2020 г. на Областен управител на област Добрич.
Вносител: Николай Колев – председател на ОбС Балчик
2. Предложение за отмяна на Решение № 23 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 19.12.2019 година, във връзка със Заповед № АдК-042/06.01.2020 г. на Областен управител на област Добрич.
Вносител: Николай Колев – председател на ОбС Балчик
3. Предложение за отмяна на Решение № 24 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 19.12.2019 година, във връзка със Заповед № АдК-043/06.01.2020 г. на Областен управител на област Добрич.
Вносител: Николай Колев – председател на ОбС Балчик
4. Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 година, съгласно приложена План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
5. Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, гр. Добрич, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент на минимално
ниво на инвестиции, съгл. Договор № АВиК-01-1-1 от 07.03.2016 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
6. Одобряване на извършените разходи за командировки и получени средства от Кмета на
община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
7. Искане до Министъра на културата на Република България, чрез Областен управител
на област Добрич, за предоставяне безвъзмездно за управление на община Балчик на
археологическа недвижима културна ценност „Античен храм на богинята Кибела” – публична държавна собственост.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
8. Издаване на Запис на заповед от Община Балчик в полза на Министерство на труда
и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, в качеството му
на Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова – заместник - министър и
ръководител на УО на ОП РЧР, обезпечаващ финансиране на авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.037-0002-С01 от 23.12.2019 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
9. Издаване на Запис на заповед от Община Балчик в полза на Министерство на труда
и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, в качеството му
на Управляващ орган, представлявано от Зорница Русинова – заместник - министър и
ръководител на УО на ОП РЧР, обезпечаващ финансиране на авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-1.059-0002 от 23.12.2019 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
10. Разни
Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.
НИКОЛАЙ КОЛЕВ,
Председател на ОбС-Балчик

