ПОЗИЦИИ

11 - 17 юни 2020 г. 3

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹9
îò çàñåäàíèå íà Îáùèíñêè ñúâåò Áàë÷èê îò 22 ìàé 2020 ãîäèíà
По първа точка от дневния ред: Пред ложение за ново обсъждане на Решение № 92 по
Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Балч ик, проведено на 23.04.20г., съгласно
заповед на Областен управител на област Добрич.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
В залата присъстват 14 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 14 ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 10 0: 1. На основание чл. 45 . ал. 9, във вр. с чл. 21, ал.1. т.6 от ЗМСМА и мо лба
с вх. № 26 -0 0- 25 1 /06.03.202 0г., на пред сед ателя на дружество „Военноинвалид”, гр.Балчик,
Общински съвет Балчик, изменя предходно прието Решение № 92 по Протокол № 8 от заседание
на Общински съвет Балчик, провед ено на 23.04 .2020 г., като отпуска ед нократна финансова
по мо щ от 17 00 .0 0 ле ва н а дружес тв о “Вое нноинв ал ид ” - г р. Б ал чик, к ъм „Съ юз а на
вое нноинвалидите и военно пос традалите”. Средствата да се получат от г-жа Стойка Георгиева предс ед ател на дружество” Вое нноинвалид “ гр.Балчик.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020година.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение
По втора точка от дневния ред: Предложение за ново обсъждане на решение № 77 по Протокол
№ 8 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020 г., съгласно заповед на
Областен управител на област Добрич.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 19; ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 101 На основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА. Общински съвет Балчик, приема повторно
свое решение № 77 по Протокол № 8 от заседание па Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020
г, с което на основание чл. 21, ал.1. т.6 и т.10 от ЗМСМА, чл.104. ал.1 т.5 от ЗПФ и съгласно Решение
№45 т.21,3 по протокол .№6 от 30.01.2020г., дава своето съгласие при възникване на временен недостиг
на средства по оперативни програми, финансирани от ЕС, в т.ч. и по ОП „Човешки ресурси, от собствени
приходи на общината в местни дейности да бъдат отпускани ежемесечно временни.2020 г., като отпуска
заеми за СЕС-КСФ. като същите се погасяват от получените средства по проектите, както следва:
- Проект „Приеми ме 2015г.” БФП№> BG05M9OP001-2.003-0001 -СО 1 до 254 лева;
Проект “Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване на достъпа до
социални услуги и по-добра пригодност за заетост” БФП№ BG05M90P001 -2.037-0002-С01 до 13 300 лева;
Проект “До стъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица. трайно безработни и лица.
отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост”БФ1 I№BG05M9OP001 -1.059-0002
до 19 920 лева ;
Проект “Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица е увреждания в общините
Балчик, Каварна и Шабла”- Споразумение № 172/13.03.2019г., по ОП “РЧР” до 7 900лева.
2. Задължава кмета па Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.
По трета точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 15; ПРОТИВ” - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 3
РЕШЕНИЕ № 102 На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост по реда на ЗОС през 2020 г., приета с решение № 44 от 30.01.2020 г. на ОбСБалчик, като допълва:
1. Раздел III Г - “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях
наематели” със следният имот:
- Апартамент №12, ет.3, вх .В, бл.39 жк „Балик” гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в
сграда № 02508.77.62.2.12 по кадастралната карта на гр. Балчик.
Разглеждане на заявление от Гинка Тодорова Пенчева от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.
По четвърта точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Гинка Тодорова Пенчева от
гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” -19; ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 103 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43,
ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за
настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински
Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-754/04.05.2020 г. от Гинка Тодорова Пенчева,
настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:
1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.12 по кадастралната
карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 12, ет.3, вх. В, бл. 39 в ж.к “Балик” гр.Балчик, с площ от
73.27 m2 състоящ се от кухня-столова, дневна, спалня, сервизно помещение и три балкона; общи части
с площ от 8.23 m2, представляващи 6.72% от общите части на сградата и изба с площ от 6.12 m2,
актуван с АОС № 3973/04.02.2011 г.
2. Опред еля цена на об щинското жилище в размер на 37 428.84 лв. /тридесет и седем хиляди
четиристотин двадесет и осем лева и осемдесет и четири стотинки/, представляваща данъчната оценка
на жилището, увеличена с 20 на сто.
3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател
Гинка Тодорова Пенчева по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни
нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.
По пета точка от дневния ред: Предложение за разкриване на Дневен център за деца и
възрастни с увреждания, като делегирана от държавата дейност.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик.
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” -19; ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 104 Предвид гореизложеното, на основание чл. 36, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 17, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, Общински
съвет Балчик реши:
1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга в общността Дневен център за деца и възрастни с
увреждания като държавно делегирана дейност на територията на Община Балчик, с капацитет 30 места;
2. Възлага на Кмета на община Балчик да предприеме необходимите дейности за организирането и
разкриването на Дневен център за деца и възрастни с увреждания.
По шеста точка от дневния ред: Предложение за разкриване на Център за настаняване от
семеен тип за стари хора на територията на Община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик.
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” -19; ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 105 Предвид гореизложеното, на основание чл. 36, ал. 2, т. 4 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет
Балчик да взе следното решение:
1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга в общността Център за настаняване от
семее н тип за стари хора на като държавно делегирана дейност на територията на Община Балчик,
с капацитет 15 мес та;
2. Възлага на Кмета на община Балчик да предприеме необходимите дейности за организирането и
разкриването на Център за настаняване от семеен тип за стари хора.
По седма точка от дневния ред: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението
на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Гласуваха със „ЗА” -19; ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0

РЕШЕНИЕ № 106 На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с
чл. 91, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС №216/
02.09.2008г., Общинският съвет реши:
1.Одобрява представения Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г.
на община Балчик за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически
действия за изпълнение на решението.
По девета точка от дневния ред: Приемане на Годишен финансов отчет на „Кибела 2014" ЕАД.
Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ
В залата присъстват 19 общински съветници
Гласуваха със „ЗА” -19; ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0; 2 не гласуват
РЕШЕНИЕ № 107 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик приема:
1.Финансов отчет на „Кибела 2014" ЕАД за 2019 г.;
2.Годишен доклад за дейността на „Кибела 2014" ЕАД за 2019 г.;
По десета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 39459.25.406 по кадастралната
карта на с. Кранево.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
В залата присъстват 18 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” -18; ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 108 проект - решение:
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 Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен
търг на общински имот, съгласно АОС № 4788/30.05.2019 г., представляващ незастроен неурегулиран
поземлен имот с идентификатор № 39459.25.406 по кадастралната карта на с. Кранево, с площ от 178
m2 (сто седемдесет и осем квадратни метра).
2.Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 44 793.00 лв. (четиридесет и четири хиляди
седемстотин деветдесет и три 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.
По ед инадес ета точка от дневния ред: Отдаване по д наем чрез публично опо вес тен
неприсъствен конкурс на част от имот публична-общинска собственост, представляващ част от
ПИ№ 53120.502.490 по кад.карта на с. Оброчище, за поставяне на преместваем обект /аптека/
, за срок от 5 години.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” -19; ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 109:
ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:
1.Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична, общинска собственост поземлен
имот: представляващ част от ПИ№ 53120.502.490 по кад.карта на с. Оброчище, УПИ № III - за здравен
дом, кв. 53 по ПУП на с. Оброчище, с площ 50 кв.м / целият с площ 8160 кв.м/ представляващ терен на
ул. Черно море , за поставяне на преместваем обект / аптека/, за срок от 5 години, чрез провеждане на
публично оповестен неприсъствен конкурс.
2.Утвърждава начална годишна наемна цена от 582 лв / петстотин осемдесет и два лева/ без ДДС.
Изчислена съгласно Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени
на територията на Община Балчик - Дейност 3 , т. 3.
3.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва
предмета на дейност.
4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички послед ващи правни и фактиче ски
действия по изпълнение на решението.
По дванадесета точка от дневния Награждаване на учители по повод 24 май 2020 г. - Ден на
българската просвета и култура и на славянската писменост.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик.
В залата присъстват 18 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 18; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 110 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,, във връзка с решения на
педагогиче ските съвети на образо вателните институции и докладни записки и предложения от СУ
“Христо Ботев”, ОУ “Антим I”, ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, ОУ „Г. С. Раковски” с. Сенокос, ОУ „В.
Левски” с. Соколово, СУ „Хр. Смирненски” с. Оброчище, ЦПЛР - ОДК Балчик, ДГ № 1 “Здравец”, ДГ
№ 2 “Знаме на мира”, ДГ №3 „Чайка”, ДГ „Първи юни” Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери,
Общински съвет - Балчик реши :
1.По повод 24 май - Де н на българската просвета и култура и на славянската пис меност,
награждава със званието “Учител на 2020 година в Община Балчик” и парична награда от по
200.00 лева на човек следните учители:
СУ “Христо Ботев “ Балчик
1. Светлана Димитрова Трънкарова - старши учител, гимназиален етап
2. Светлана Василева Йорданова - старши учител, прогимназиален етап
3.Виктория Панайотова Панайотова - старши учител, начален етап
ОУ “Антим /” Балчик
1..Снежана Василева Тодорова - старши учител I - IV клас
2. Боряна Стойчева Попова - Колева - старши учител по Английски език и Изобразително изкуство.
ОУ “Св.св. Кирил и Методий”
1.Илияна Димитрова Петрова - Главен учител прогимназиална степен
2. Севдалина Атанасова Пенева - Главен учител, начален етап
СУ “Хр. Смирненски” с. Оброчище
1. Красимира Герджикова -старши учител в начален етап
2. Даниела Костадинова - старши учител в прогимназиален етап
1. Радка Николова - старши учител в гимназиален етап
ОУ „Г. С. Раковски”с. Сенокос
1. Румяна Василева Стоянова - старши учител, начален етап
2. Станимир Желев Станчев - Старши учител, прогимназиален етап
ОУ„ВасилЛевски”с. Соколово
1. Илмие Нурединова Османова - старши учител, начален етап
2. Мариана Йорданова Костадинова - старши учител, прогимназиален етап
Общински детски комплекс Балчик
1.Цветелина Николаева Ангелова - учител, изобразително изкуство и приложно изкуство в ЦПЛР ОДК Балчик
Детски градини
1. Петранка Колева Атанасова - ДГ № 1 “Здравец” Балчик
2. Донка Добрева Генова - ДГ № 2 “Знаме на мира” Балчик
3. Вярка Георгиева Рангелова - ДГ № 2 “Знаме на мира” Балчик
4. Силвия Тодорова Алексиева -ДГ № 3 “Чайка” Балчик
5.Виолета Богданова Стойнева -ДГ „Първи юни” с. Оброчище
Клуб на учителите - пенсионери
1. Митка Георгиева Гинкова - учител по Български език и литература
2. Мария Николова Димитрова - детски учител
3. Пенка Ангелова Войчева - начален учител
2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия
по изпълнение на решението.
/Продължава на стр. 4/

