
                                                                      ОБЩИНА                 18 - 24 януари 2018 г.                      3
Протокол 19 от заседанието 
на Общински съвет Балчик, 
проведено на 11.01.2018 г.

Решение 285. 
По  първа  точка  от  дневния  ред:    Одобряване  на  разходите  по 

сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци 
в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено 
ползване за 2018  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите 
по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 285:  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 
66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси.
Р Е Ш И:
 1. Одобрява разходите за 2018 г. за всяка от дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ 

, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ в размер 
на 4474329.00лв
ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 19 общински съветници
14 „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 1 не гласува
Решение 286 Протокол 19 от 11.01.2018 г.

По втора точка от дневния ред: Даване на съгласие за изменение на ПУП-
ПРЗ за УПИ VІ и промяна на улична регулация за урегулиран поземлен имот 
в кв. 32 по плана на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 286:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 134, 
ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава 
съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VI и промяна на улична регулация 
за урегулирания поземлен имот в кв.32 по плана на с. Оброчище, община Балчик.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия 
по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 18 общински съветници
18 „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

Решение 287 Протокол 19 от 11.01.2018 г.
По  трета  точка  от  дневния ред: Разглеждане на  заявление  от Мелих 

Мехмедов Хаджиев за учредяване право на пристрояване в гр. Балчик, ул. 
„Ивайло»
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 287:  1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от 

ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. 
№ 94М-1013-6/18.12.2017 г. Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в 
размер на 694.00 лв. (шестстотин деветдесет и четири лева), без ДДС за учредяване 
право на пристрояване с площ от 30 м2 към жилищна сграда с идентификатор 
02508.85.383.1, построена върху общинска земя УПИ ХІІІ, кв. 97 по ПУП на гр. 
Балчик, ПИ № 02508.85.383 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с 
АОС № 2262/11.11.2005 г., на Мелих Мехмедов Хаджиев.  
ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 18 общински съветници
17 „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 1 не гласува

Решение 288 Протокол 19 от 11.01.2018 г.
По четвърта точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от „ЕНЕРГО-

ПРО Мрежи» АД за учредяване право на строеж за изграждане на трафопост 
в гр. Балчик, ул. „Самара»
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 288: 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.62, ал. 2 

от Закона за енергетиката, чл. 37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, 
чл. 51, ал. 1, т. 4 от НОРПУРОИ на ОбС- Балчик и във връзка със заявление вх. 
№ 30-2077-46/21.12.2017  г.  от инж. Недко Енев  -  упълномощен представител 
на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД Общински съвет  - Балчик дава съгласие да се 
учреди възмездно право на строеж за изграждане на трафопост със застроена 
площ от 8,5 м2 и сервитут от 60,80 м2, съгласно приложена ситуация, върху ПИ 
№ 02508.87.90 по кадастралната карта на гр. Балчик, на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи» 
АД с ЕИК ******** със седалище и адрес на управление: гр. Варна.   
           2. Одобрява пазарна оценка за правото на строеж и сервитут в размер 

на 1330.00 лв. (хиляда триста и тридесет лева), без ДДС.  
           3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите 

правни и фактически действия по изпълнение на решението. 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 18 общински съветници
17 „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, 1 не гласува

Решение 289 Протокол 19 от 11.01.2018 г.
По пета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по 

Проект «Красива България», мярка М01 „Подобряване на обществената 
среда в населените места»  с  обект  „Тренировъчна  спортна  зала,  част  от 
многофункционална  спортна  зала,  изградена по инвестиционен проект 
„Изграждане и реконструкция на футболен стадион“.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 289: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от 

ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Проект «Красива 
България», мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените 
места» с обект „Тренировъчна спортна зала, част от многофункционална спортна 
зала,  изградена  по  инвестиционен  проект  „Изграждане  и  реконструкция  на 
футболен стадион», Общинският съвет Балчик:

РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Проект „Красива България“ 

и да реализира обект „Тренировъчна спортна зала, част от многофункционална 
спортна зала, изградена по инвестиционен проект „Изграждане и реконструкция 
на футболен стадион“ на стойност с ДДС 244 444,00 лв. (двеста четиридесет и 
четири хиляди четиристотин четиридесет и четири лева).
2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 124 666,00 лв. (сто 

деветдесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и шест лева) с ДДС или 51,00 
% от общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.
3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху 

активите, собственост на Община Балчик.
4.  Упълномощава  Кмета  на Община  Балчик,  да  извърши  последващите 

фактически действия по изпълнение на настоящото решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 18 общински съветници
18 „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

Илиян СТАНОЕВ
Председател на ОбС Балчик

Пари космични, 
резултати комични

А ако бюджетът на полицията бъде обвързан с 
ефективността й?

Факт:  Полицаите  посто-
янно  настояват  за  увели-
чение на заплатите.
Факт:  От  12  януари  Бъл-
гария е домакин на Евро-
пейския съюз в продълже-
ние на 6 месеца.
Факт: Полицаите заявиха, 
че не са доволни от свои-
те  заплати  и  затова  ще 
протестират всеки ден по 
време  на  европредседа-
телството.
Факт: След като са следе-
ни повече от година, чети-
рима  служители  на  РПУ-
Павликени  са  арестувани 
за  системни  кражби  на 
държавно  гориво.  Двама 
от  крадците  са  полицей-
ските  шефове  Георги  Е. 
и Румен С. В престъпната 
схема участвали повече от 
10 полицаи.
Факт:  Началниците  на 
криминална и икономиче-
ска  полиция  в  Стражица 
се  арестувани  при  акция 
срещу  наркоразпростра-
нители. Те са осигурявали 
чадър  над  местните  нар-
кодилъри, на които давали 
информация  за  предсто-
ящи  обиски.  Освен  това 

арестували  купувачи  на 
наркотици,  отнемали  им 
дрогата и я връщали след 
това  на  разпространите-
лите.
Факт:  През  миналия  но-
ември  трима  взривяват 
банкомат  в  Сапарева 
баня.  Подгонват  ги  250 
полицаи,  следови  кучета, 
дронове,  хеликоптери. 
Пръснати  са  десетки  хи-
ляди  лева,  ефективност 
нула – действията на чен-
гетата  са  толкова  нелепи 
и  не¬професионални,  че 
престъпниците не са уло-
вени и до сега.
Факт: Министърът на  въ-
трешните  работи  Вален-
тин  Радев  е  привикан  от 
депутатите на БСП,  за да 
обяснява  защо  заплатите 
на  полицаите  са  малки. 
Той  честно  отговаря  от 
парламентарната трибуна: 
как  да  искам  пари  за  по-
големи  заплати  на  поли-
цаи, които крадат гориво? 
Или  закрилят  наркодилъ-
ри, с които са в комбина? 
Как  да  настоявам  за  по-
вече пари на униформени 
служители,  които  вместо 

да  опазват  закона,  го  за-
гърбват и печелят от това?
Факт… но да спрем с фа-
ктите,  те  са  неизброими. 
Като нещастията на обра-
ните, битите, изнасилени-
те, убитите от… Многото-
чие, защото никой не знае 
нито от кого, нито тяхната 
бройка.  Защо  тогава  ние, 
данъкоплатците,  трябва 
да  плащаме  всяка  годи-
на  стотици  милиони  за 
МВР и ялови служби като 
ДАНС,  след  като  няма 
полза от тяхната дейност?
В  сравнение  с  миналата 
година  парите  за  Минис-
терството  на  вътрешните 
работи  са  със  135  мили-
она  повече.  Така  общият 
бюджет  скача  на  1  мили-
ард и 296 милиона лева.
Но за какво се лапат тези 
милиони? Разкриваемост-
та на кражбите на автомо-
били  е  едва  12  процента. 
Значи  близо  90  процента 
от  останалите  без  коли 
българи могат да се надя-
ват не на полицията, а на 
чудо.
Най-големият  бич  за 
обществото,  който  го 

пришпорва,  защото  се 
стоварва  върху  гърба  на 
възрастните хора, от годи-
ни  са  телефонните  изма-
ми.  Тук  безсилието  (или 
съучастието)  в  измамите 
на  полицаите  е  очебийно 
– разобличени са само 16 
процента от тях.
Изброяването на „гранди-
озните успехи” на МВР в 
защита на  спокойния жи-
вот на българина е безкра-
ен, затова, за да не ви губм 
времето,  ще  го  приклю-
чим  с  една  дреболия  (за 
МВР, разбира се). Едно от 
най-масовите  престъпле-
ния са обирите по домове-
те.  Искащите  увеличение 
на  заплатите  са  разкрили 
и само 26 процента от тях. 
Истинското число е много 
по-малко,  понеже  голяма 
част  от  ограбените  изоб-
що  не  се  оплакват  в  по-
лицията,  защото  є  нямат 
доверие  –  в  почти  всяка 
бандитска  група  има  и 
ченгета, както стана дума 
в  началото,  които  грабят 
наравно с престъпниците, 
които трябва да арестуват. 
Те обаче са толкова безоч-
ливи, че вместо да се зас-
рамят, искат още пари.
Изходът  от  това  положе-
ние е само един: от след-
ващата  година  бюджетът 
на  МВР  вече  винаги  да 
се  обвързва  с  конкретни 
резултати  –  повече  пари 
само  за  висока  разкрива-
емост.  А  когато  провалът 
от  работата  на  полиция-
та – както през 2017-а – е 
очевиден,  заплатите  им 
трябва  да  се  орязват,  а 
не  да  се  увеличават  с  55 
милиона,  както  е  в  новия 
бюджет.

Сергей ТРАЙКОВ, 
Стършел

Снимка на полицейски автомобил, паркиран на инвалидно място, изпратена 
от зрител на Нова телевизия в рубриката „Моята новина“.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с 
Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 

г.; Решение  № 238 от 19.10.2017 г., Решение № 275 от 14.12.2017 г.,  Решение № 274 от 14.12.2017 
г.,  на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 20/12.01.2018. г. на Кмета на 

Община Балчик.
                                   
            ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска 
собственост, както следва:
            1. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІІ, кв. 3 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  
представляващ ПИ № 02508.72.16 по кадастралната карта на град Балчик  с площ 499.00 м2, при начална 
цена за провеждане на търга 14 810 лева  /четиринадесет хиляди осемстотин и десет лева/ без ДДС.
            2. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІІ, кв. 45 по ПУП на село Соколово, община Балчик,  
представляващ ПИ № 67951.501.955 по кадастралната карта на село Соколово, община Балчик  с площ 
1596.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 11 172 лева  /единадесет хиляди сто седемдесет и два 
лева/ без ДДС.
          3. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ V, кв. 5 по ПУП на кв. „Младост” село Оброчище, 
община Балчик,представляващ ПИ № 53120.501.186 по кадастралната карта на село Оброчище, община 
Балчик  с площ 293.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 5 650.00 лева /пет хиляди шестстотин и 
петдесет лева/ без ДДС.                   
            Търгът ще се проведе на 06.02.2018 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. “21 
септември”  №6.
 Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 22.01.2018  г. до 05.02.2018 г. на касата на ОбА - 
Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа 
банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 05.02.2018 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  05.02.2018 г. 
в Информационния център на Община Балчик.

           За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Денева    

ОБЩИНA БАЛЧИК


