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Ïîæàðíà îïàñíîñò è ìåðêè çà
íåäîïóñêàíå íà ïîæàðè ïðåç

îòîïëèòåëíèÿ ïåðèîä!
     В предвид масовото
използване на локално
отопление посредством
електрически отоплител-
ни уреди, както и такива
с течно, твърдо и газооб-
разно гориво, това води
до засилване на пожар-
ната опасност при експ-
лоатацията им.
 От една страна е на лице
претоварване на елект-
рическите инсталации, а
от там и до възникване на
къси съединения.
От друга страна един от
най-уязвимите възли в
структурата на отопле-
ние се оказват коминни-
те тела, а именно: нере-
довното им почистване
от насъбралите се сажди,
неефикасна, а в някои
случаи дори и липса на
замазка, както и не на по-
следно място облицова-
нето им с горими мате-
риали с цел придобива-
не на по-естетичен вид в
жилищата.
        І. Печки на твърдо
гориво.

1.Да бъде изправна и
коминът да е обезопа-
сен.
2.Да се монтира върху
негорима подложка.
3.Да отстои на мини-
мум 0,8 м. от горими
предмети и материали.
4.Редовно да се почист-
ва и да не се разпалва с
бензин, нафта и други
леснозапалими течнос-
ти.
5.Горяща да не се оста-
вя без наблюдение.
        ІІ. Нафтови печки.
1.Монтирането да става
само след проверка на
изправността на печка-
та /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 на-
фта горящи печки.
4.При зареждане да не се
допуска разливане на на-
фта.
5.Да не се използва за
гориво друго освен на-

фта.
6.Да не се оставят горя-
щи печки без наблюде-
ние.
      ІІІ. Електрически печки.
1.Да се използват само
стандартни и технически
изправни ел. печки.
2.Ел.печки с открити наг-
реватели да се монтират
върху негорима основа /
плоча/.
3.Да не се оставят вклю-
чени в мрежата без наб-
людение.
4.Да се извърши провер-
ка отговаря ли ел.инстала-
цията 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 бу-
тилките да не се монти-
рат на места по-ниски от
околния терен.
2.Бутилките с газ "Про-
пан-бутан" да не са мон-
тирани до източник на
топлина.

3.Да се спазва определе-
ната последователност
при палене и спиране на
уреда.
4.Да не се допуска зага-
зоване на помещението
с газ "Пропан-бутан",
като се извършат про-
верки за херметичност.
5.Да се проверява редо-
вно редуцир вентила.
Въпреки всички предпа-
зни мерки за недопуска-
не на пожари, органите
на  Пожарната безопас-
ност и спасяване гр.Бал-
чик обръщат внимание
на всички граждани да
бъдат изключително
бдителни и да спазват да-
дените препоръки, за да
се намали до минимум
риска от възникване на
пожари и последствията
от тях.
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ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ - ÁÀË×ÈÊ
П Р О Т О К О Л
№ 57
от заседание на
Общински съвет –
Балчик,
от 15 октомври 2015
година
По първа точка от днев-
ния ред: Избиране на
временно изпълняващи
длъжността кмет на кме-
тство, за срок до полага-
не на клетва от новоизб-
раните кметове. Вноси-
тел: Митко Петров – зам.-
кмет на общината
РЕШЕНИЕ 936: На ос-
нование чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във вр. с чл. 42,
ал. 6 от ЗМСМА, като
взе предвид предстоя-
щите избори за общин-
ски съветници и кмето-
ве и кандидатурите на
кметове на кметства на
територията на община
Балчик за кметове и об-
щински съветници и ре-
гистрацията им като та-
кива, както и законноус-
тановеното правомощие
на общинския съвет в
изпълнение разпоредба-
та на чл. 42, ал. 6 от Зако-
на местното самоупра-
вление и местната адми-
нистрация да избере в 7-
дневен срок преди края
на мандата с решение на
общинският съвет вре-
менно изпълняващ длъ-
жността кмет на кметст-
вото за срок до полага-
не на клетва от новоизб-
рания кмет, Общински
съвет - Балчик РЕШИ:
Общински съвет - Балчик
избира за временно из-
пълняващ длъжността
кмет на кметство за срок
до полагане на клетва от
новоизбрания кмет на до-
лу посочените населени
места, находящи се на те-
риторията на община
Балчик, както следва:
1. За кметство с.Безводи-
ца - Мария Иванова Ива-
нова;
2. За кметство с.Бобовец
- Бюлент Орханов Хюсе-
инов;
3. За кметство с.Гурко-
во - Ася Чавдарова Асе-
нова;
4. За кметство с. Дъбра-
ва- Миглена Асенова
Сеид;
5. За кметство с.Змеево
- Лилия Димитрова Ста-
нева;
6. За кметство с.Кране-
во - Надя Куртева Дими-
трова;
7. За кметство с. Креме-
на - Хасан Расим Ибров;
8. За кметство с.Ляхово
- Назъм Ибрямов Редже-
бов;
9. За кметство с.Оброчище -
Димитричка Петрова Нико-
лова;
10. За кметство с.Прес-
па - Васвие Арифова
Якубова;
11. За кметство с.Рогаче-
во - Миглена Янчева Ва-

силева;
12. За кметство с.Сено-
кос - Емилия Канева Ста-
нева;
13.За кметство с.Соколо-
во - Анка Димитрова Ко-
лева;
14.За кметство с.Стражица -
Елисавета Илиева Бояджие-
ва;
15.За кметство с. Тригорци -
Еленка Ангелова Александро-
ва;
16.За кметство с. Царичи-
но - Стефка Димитрова Ра-
дева.
ГЛАСУВАНЕ, в залата -
16 общински съветници
16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По втора точка от днев-
ния ред: Избиране на
временно изпълняващ
длъжността кмет на об-
щина Балчик, за срок до
полагане на клетва от но-
воизбрания кмет. Вноси-
тел: Виктор Лучиянов –
председател на ОбС
РЕШЕНИЕ 937: На осно-
вание чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 42, ал. 6, във
връзка с ал. 4 от ЗМСМА,
т. 50 от Решение №1632-
МИ/31.08.2015. на Цент-
ралната избирателна ко-
мисия и Докладна запис-
ка с вх. № 483 от 06.10.2015
година, общински съвет -
Балчик избира Митко
Стелиянов Петров - зам.-
кмет на общината за вре-
менно изпълняващ длъж-
ността кмет на община
Балчик, за срок до пола-
гане на клетва от новоиз-
брания кмет. ГЛАСУВА-
НЕ, в залата - 16 общинс-
ки съветници 16 „ЗА”, 0
„ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ”
По трета точка от днев-
ния ред: Изразяване на
мнение за опрощаване
на дълг от надвзета пен-
сия. Вносител: Виктор
Лучиянов – председател
на ОбС
РЕШЕНИЕ 938: На осно-
вание чл. 21, ал. 1, т. 23 и
ал. 2 от ЗМСМА, във връ-
зка с уведомление от
страна на Администра-
цията на Президента на
Република България, с вх.
№ 336 от 13.07.2015 годи-
на, общински съвет Бал-
чик изразява положител-
но мнение за опрощава-
не на дълг от надвзета
пенсия от лицето Мария
Георгиева Петрова от с.
Гурково, община Бал-
чик. ГЛАСУВАНЕ, в за-
лата - 16 общински съве-
тници 16 „ЗА”, 0 „ПРО-
ТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”
По четвърта точка от дне-
вния ред: Приемане на
решение за предоставяне
на 6 броя ютии и 6 броя
дъски за гладени на Гвар-
дейски представителен
духов оркестър към На-
ционалната гвардейска
част на Българската ар-

мия. Вносител: Митко
Петров – зам.-кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 939: 1. Дава
съгласие да бъдат заку-
пени 6 (шест) броя ютии
на обща стойност 810.00
лева (осемстотин и де-
сет лева) и 6 (шест) броя
дъски за гладене на об-
ща стойност 612.00 лева
(шестстотин и дванаде-
сет лева), за нуждите на
Национална гвардейска
част с адрес: град София,
бул. „Асен Йорданов” №
2.
2. Упълномощава кмета
на община Балчик да из-
върши последващите
разпоредителни дейст-
вия, свързани с предос-
тавянето на 6 (шест)
броя ютии и 6 (шест)
броя дъски за гладене за
безвъзмездно ползване,
както и фактическото
им предаване на коман-
дира на Националната
гвардейска част. ПОИ-
МЕННО ГЛАСУВАНЕ,
в залата - 15 общински
съветници 15 „ЗА”, 0
„ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ”
По пета точка от днев-
ния ред: Финансиране
на разхода за ДДС на
СНЦ „Морски клуб”
град Балчик по проект
„Повишаване на качес-
твото на живот на деца-
та от рибарската област,
чрез развитие на морс-
ките спортове”. Вноси-
тел: Митко Петров –
зам.-кмет на общината
РЕШЕНИЕ 940: На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 6
от ЗМСМА, в съответс-
твие с чл. 142, ал.5,/4/ от
ЗПФ и чл. 28 от Наред-
бата за условията и реда
за съставянето на бю-
джетна прогноза за сле-
дващите три години и
съставянето, изпълне-
нието и отчитането на
общинския бюджет
1. Общински съвет Бал-
чик дава съгласие да се
финансира разхода за
ДДС на СНЦ "Морски
клуб", в размер на 8 596
лева /осем хиляди петс-
тотин деветдесет и шест
лева/, съгласно Наредба
№15/21.05.2012г., същият
е недопустим и остава за
сметка на Бюджета на
Община Балчик.
2. Финансирането на
разхода да бъде за сме-
тка на заложения ре-
зерв за 2015г. Задължа-
ва кмета на общината
да предприеме послед-
ващи действия за изпъл-
нение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУ-
ВАНЕ, в залата - 15 об-
щински съветници 15
„ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Виктор Лучиянов
Председател на ОбС-

Балчик

   Ситуация на пожар в ОУ
"Антим І" тренираха еки-
пи на пожарната, спешна
помощ, полиция и добро-
волци от Балчик. Трени-
ровката имаше за цел да се
проверят действията на
институциите при кризис-
на ситуация.

“Ïîæàð â ó÷èëèùå”

 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

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà
â ãðàä Áàë÷èê
 (äî êàôå “Àêðîçà”)

същото време екип от Ал-
бена участваше в гасене
на реален пожар в село
Оброчище.
    На финала на трениров-
ката бе отчетено, че зада-
чите са изпълнени успешно
и екипите са действали, съ-
гласно инструкциите за ра-
бота при кризисни ситуа-
ции.

Сава ТИХОЛОВ
Началник

отдел "Култура,
протокол и връзки с

обществеността"
Община Балчик

Втори етап от тренировката за гасене на пожар от огнеборци на Балчик и Албена пред общината.
Фото: Сава ТИХОЛОВ

   По време на занятие-
то бяха евакуирани вси-
чки ученици и персона-
ла на учебното заведе-
ние. Една от задачите на
учителите бе да изведат
на безопасно място вси-
чки деца и да проверят
по списък дали има лип-

сващи. В случая днес ед-
но от децата бе изнесено
на носилка и му бе даде-
на първа помощ.
    Вторият етап на трени-
ро вката пр емина пр ед
сградата на Общината, къ-
дето огнеборците от Бал-
чик и Албена, колегите им
от полицията и спешна по-
мощ наблюдаваха дейст-
вия по гасене на пожар от
участниците в добровол-
ното формирование.
На площада бяха и двата
нови специализирани авто-
мобила на пожарната. В

Моля, ако някой види
женски санбернар

из града, да се обади на мен или на
Станислав.

Предлагаме възнаграждение.
0898564502 или 0895707671.

Силвия Стойчева


