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 Сервиз за компютри 
 „LIBRA“  

тел. 0878 463 231  
раб..време от понеделник до пе-

тък 9.00-17.00 ч. 
поч.дни: събота и неделя 

Ивайло Цветков 

                                                                                                                         /Николай  Колев/
Приложение 2  към чл.13 ал.1

Зони за платено паркиране на територията на гр. Балчик с цветова индивидуализация:

- ул. „Любен Каравелов” от кръстовище с ул. „Иван Вазов” до кръстовище с ул. „д-р Златко Петков”; 
- ул. „Иван Вазов” – от кръстовище с ул. „д-р Златко Петков” до кръстовище с ул.“Любен Каравелов“; 
- ул. „Пейо Яворов” –кръстовище с ул.“Константин Кисимов“ и до кръстовище с ул. „Приморска”; 
- ул. „Приморска” – от кръстовище с пл. „Капитан Георги Радков” до кръстовище с ул. „Пейо Яворов”; 
- Паркинги на площад „Капитан Георги Радков“ и площад „Рибарски“ 
РЕШЕНИЕ № 341: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 12 от ЗОС и чл. 17, ал. 1 от НОРПУРОИ на 

ОбС – Балчик, чл. 99, ал. 1 и ал. 3, чл. 167, ал. 2, чл. 168 ЗДвП:
реши:

1.Общински съвет – Балчик дава съгласие и предоставя безвъзмездно за управление на „Кибела 2014“ ЕАД с ЕИК 
203326035 със седалище и адрес на управление гр. Балчик, пл. „21-ви септември“ №6, представлявано от изпълнителния 
му директор Милен Данчев Йорданов, за упражняване дейностите по прилагане разпоредбите на Наредба за реда и 
условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, следните имоти – публична 
общинска собственост:

-Паркоместата, на които е разрешено паркирането по ул. „Любен Каравелов” от кръстовище с ул. „Иван Вазов” до кръсто-
вище с ул. „д-р Златко Петков”, представляващи ПИ02508.82.85 по кадастралната карта на гр. Балчик; 

- Паркоместата, на които е разрешено паркирането по ул. „Иван Вазов” – от кръстовище с ул. „д-р Златко Петков” до кръс-
товище с ул. “Любен Каравелов”, представляващи ПИ02508.82.129 по кадастралната карта на гр. Балчик“; 

- Паркоместата, на които е разрешено паркирането по ул. „Пейо Яворов” – кръстовище с ул. “Константин Кисимов“ и до 
кръстовище с ул. „Приморска”, представляващи ПИ02508.87.48 по кадастралната карта на гр. Балчик; 

- Паркоместата, на които е разрешено паркирането по ул. „Приморска” – от кръстовище с пл. „Капитан Георги Радков” до 
кръстовище с ул. „Пейо Яворов”, представляващи ПИ02508.86.42, ПИ02508.86.19, ПИ02508.87.65 по кадастралната карта на 
гр. Балчик; 

- Паркинг на площад „Капитан Георги Радков“, представляващ ПИ02508.86.85, ПИ02508.86.40,  по кадастралната карта на 
гр. Балчик;  

-Паркинг на площад „Рибарски“ представляващ ПИ02508.85.212,  по кадастралната карта на гр. Балчик.
2. Определя следните цени за паркиране в зоните с въведен режим на почасово платено паркиране по реда на  Наредба за 

реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, както следва:
2.1. Режим на платено кратковременно паркиране на МПС в зоната за почасово платено паркиране – „Синя зона“:

1. Цена за почасово платено паркиране за 1 час
-лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места

Вкл. ДДС 2.00 лв.*

2. Дневен абонамент – 24 часов
-лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места

Вкл. ДДС 10.00 лв.

*Цената за паркиране „чрез СМС“ е 2 лв. с ДДС за 1 час паркиране, като стойността на СМС се таксува отделно към съответ-
ния оператор – по тарифния план на клиента.

2.2. Режим на платено паркиране на МПС – служебен абонамент в „Синя зона“

1.Месечен абонамент Вкл. ДДС 300.00 лв.
2.Шестмесечен абонамент Вкл. ДДС 1500.00 лв.
3.Годишен абонамент Вкл. ДДС 2000.00 лв.

2.3.Платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес в „Синя зона“

1. Годишен абонамент Вкл. ДДС 30.00 лв.

2.4. Цена за прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане тип „скоба“ – еднократно в размер 
на 30 лв., заедно с дължимата сума за всеки час за почасово платено паркиране до момента на освобождаването или до края 
на работното време на съответната зона.

2.5.Цена за принудително преместване на МПС в размер на 60 лв.
Всички цени са с включен ДДС.
По четиринадесета точка от дневния ред:Отпускане финансови помощи на граждани
Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС
В залата присъстват 16 общински съветници
Поименно гласуване  със „ЗА” – 16; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 342:На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМАи постъпило предложение  от Постоянната комисия 

по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни 
безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат 
еднократни финансови помощи, както следва:

1.Аксиния Момчева Дончева - за лекарства в размер на  100.00 (сто) лева.
2. Олга Славчева Алиева -  за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева
3. Галя Славчова Илиева - за лечение в размер на 300,00 (триста) лева. 
4.Мирчо Костов Василев -  за лечение  в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева
5. Назъм Ибрямов Реджебов – за лечение в размер на  300.00 (триста) лева
6. Ради Ангелов Стоянов – за лечение в размер на 300.00 (триста) лева 
7. Бюлент Мехмед Сали за лечение в размер на  300.00 (триста) лева.
8. Евшен Джаферова Акифова – за лечение в размер на  300.00 (триста) лева.
9. Неджмие Аптураман Ахмед - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева 
10.Ресмие Аптураманова Адемова - соц. подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева 
11. Слави Иванов Ангелов - за лечение в размер на  300.00 (триста) лева
12. Маргарита Тодорова Георгиева -  за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева
13. Веселин Симеонов Янков - за лечение в размер на  250.00 (двеста и петдесет) лева. 
14. Мюжгян Сали Мехмед -за лечение в размер на  100.00 (сто) лева

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,
Председател

на ОбС Балчик 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ № 22

от заседание на Общински съвет – Балчик, 
проведено на 3 юни 2021 г. 

Най-новият магазин за “Дрехи втора 
употреба”, с екстра качество и приемливи 

цени! Заповядайте в бившата аптека 
“Балик” Балчик 

 където ще намерите богато 
разнообразие на  диопрични рамки и 

слънчеви очила  на атрактивни цени. 
Всеки вторник се извършват 

безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 
10% отстъпка 

при втора поръчка или покупка.         
Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката 

в град Балчик 
 (до кафе “Акроза”)


