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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИКОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК
ПОКАНАПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 март 2017 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 март 2017 
година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи 
етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при 

следнияследния
Д н е в е н  р е д:Д н е в е н  р е д:

1. Докладна за даване съгласие община Балчик да поеме дългосрочен об-1. Докладна за даване съгласие община Балчик да поеме дългосрочен об-
щински дълг.щински дълг.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
2. Предложение за приемане на бюджетната прогноза за 2018 г., 2019 г. и 2020 2. Предложение за приемане на бюджетната прогноза за 2018 г., 2019 г. и 2020 
г. в частта и за местни дейности на община Балчик.г. в частта и за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
3. Разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридическо 3. Разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридическо 
лице с нестопанска цел за организиране на фестивал.лице с нестопанска цел за организиране на фестивал.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
4. Докладна за избиране на представител на община Балчик пред Общото 4. Докладна за избиране на представител на община Балчик пред Общото 
събрание на акционерите на „Тихия кът” АД гр. Балчик.събрание на акционерите на „Тихия кът” АД гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
5. Докладна за предоставяне на временна финансова помощ на СНЦ „МИРГ 5. Докладна за предоставяне на временна финансова помощ на СНЦ „МИРГ 
Шабла - Каварна – Балчик”Шабла - Каварна – Балчик”

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
6. Кандидатстване на община Балчик по процедура BG05M9OP001 – 2.007 6. Кандидатстване на община Балчик по процедура BG05M9OP001 – 2.007 
„Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
7. Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат 7. Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат 
право на транспортни разноски, поради настъпила промяна в обстоятел-право на транспортни разноски, поради настъпила промяна в обстоятел-
ствата, относно изпълнение на Програма ”Старт в кариерата”,  съгласно ствата, относно изпълнение на Програма ”Старт в кариерата”,  съгласно 
приложение № 11-Б, прието с решение № 58/26.01.2017 г., от Протокол № 6 приложение № 11-Б, прието с решение № 58/26.01.2017 г., от Протокол № 6 
на ОбС Балчик.на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
8. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за 8. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за 
поставяне на един брой рекламно-информационен елемент.поставяне на един брой рекламно-информационен елемент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
9. Докладна за отдаване под наем кухненски блок и столова, намиращи се в 9. Докладна за отдаване под наем кухненски блок и столова, намиращи се в 
част от първи етаж на „МБАЛ – Балчик” ЕООД, град Балчик, чрез публич-част от първи етаж на „МБАЛ – Балчик” ЕООД, град Балчик, чрез публич-
но оповестен конкурс.но оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
10. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с 10. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост през 2017 година.имоти – общинска собственост през 2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
11. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя – ПИ № 62788.33.6 11. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя – ПИ № 62788.33.6 
по кадастралната карта на с. Рогачево.по кадастралната карта на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
12. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя – ПИ № 12. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя – ПИ № 
62788.33.10 по кадастралната карта на с. Рогачево.62788.33.10 по кадастралната карта на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
13. Предложение за продажба на земеделска земя – ПИ № 66250.31.142 по 13. Предложение за продажба на земеделска земя – ПИ № 66250.31.142 по 
кадастралната карта на с. Сенокос.кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
14. Предложение за продажба на земеделска земя – ПИ № 66250.31.151 по 14. Предложение за продажба на земеделска земя – ПИ № 66250.31.151 по 
кадастралната карта на с. Сенокос. кадастралната карта на с. Сенокос. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
15. Одобряване на пазарна оценка за учредяване право на пристрояване на 15. Одобряване на пазарна оценка за учредяване право на пристрояване на 
жилищна сграда в ПИ 02508.75.86 по кадастралната карта на гр. Балчик.жилищна сграда в ПИ 02508.75.86 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
16. Разглеждане на заявление за прекратяване на съсобственост между 16. Разглеждане на заявление за прекратяване на съсобственост между 
община Балчик и Парашкева Найденова Пенчева по отношение на ПИ община Балчик и Парашкева Найденова Пенчева по отношение на ПИ 
02508.1.333 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Изгрев”.02508.1.333 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Изгрев”.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
17. Разглеждане на заявление за прекратяване на съсобственост меж-17. Разглеждане на заявление за прекратяване на съсобственост меж-
ду община Балчик и Ивелин Георгиев Иванов по отношение на ПИ № ду община Балчик и Ивелин Георгиев Иванов по отношение на ПИ № 
31245.501.359 по кадастралната карта на с. Змеево.31245.501.359 по кадастралната карта на с. Змеево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
18. Отчет на работата на служителите от РУ на МВР град Балчик към ОД на 18. Отчет на работата на служителите от РУ на МВР град Балчик към ОД на 
МВР град Добрич, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.МВР град Добрич, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Вносител: Галин Началников – председател на ПКОРСТВносител: Галин Началников – председател на ПКОРСТ
19. Отчет пред обществеността и органите за местно самоуправление и 19. Отчет пред обществеността и органите за местно самоуправление и 
местна администрация от Районно Управление – Албена към ОД на МВР местна администрация от Районно Управление – Албена към ОД на МВР 
град Добрич, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.град Добрич, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Вносител: Галин Началников – председател на ПКОРСТВносител: Галин Началников – председател на ПКОРСТ
20. Предложение за приемане на Годишен Доклад за младежта за 2016 г. и 20. Предложение за приемане на Годишен Доклад за младежта за 2016 г. и 
Общински план за младежта за 2017 г. в община БалчикОбщински план за младежта за 2017 г. в община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
21. Приемане на отчет на Програмата за управление на отпадъците на град 21. Приемане на отчет на Програмата за управление на отпадъците на град 
Балчик 2014-2020 г., за отчетната 2016 г.Балчик 2014-2020 г., за отчетната 2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
22. Предложение за отпускане на помощи за военноинвалиди.22. Предложение за отпускане на помощи за военноинвалиди.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
23. Предложение за избиране на одитор за извършване на независим финан-23. Предложение за избиране на одитор за извършване на независим финан-
сов одит на „МБАЛ – Балчик” ЕООД, за 2016 г.сов одит на „МБАЛ – Балчик” ЕООД, за 2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
24. Предложение за избиране на одитор за извършване на независим финан-24. Предложение за избиране на одитор за извършване на независим финан-
сов одит на „Медицински Център - І - Балчик” ЕООД, за 2016 г.сов одит на „Медицински Център - І - Балчик” ЕООД, за 2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
25. Докладна за настаняване на Центърът за социална рехабилитация и ин-25. Докладна за настаняване на Центърът за социална рехабилитация и ин-
теграция в имоти общинска собственост.теграция в имоти общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
26. Докладна за предоставяне на помещение - трети етаж на сграда, нахо-26. Докладна за предоставяне на помещение - трети етаж на сграда, нахо-
дяща се в Поземлен имот № 02508.84.280.3 - частна общинска собственост.дяща се в Поземлен имот № 02508.84.280.3 - частна общинска собственост.
27. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.27. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССЗВносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССЗ
28. Разни28. Разни

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ 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.  като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

Илиян Станоев,        Илиян Станоев,                                                            
Председател Председател 

на ОбС-Балчикна ОбС-Балчик

Как да се предпазим Как да се предпазим 
от пожари от пожари 

през пролетния сезонпрез пролетния сезон

С повишаване на 
температурите много 
хора организират из-
лети сред природата, 
други почистват от 
растителни отпадъци 
своите дворове, ли-
вади или ниви, трети 
подрязват лозовите и 
овощните насаждения. 
Често тези дейности 
са съпроводени с па-
лене на огън за изга-
ряне на растителните 
отпадъци. Случва се 
така, че хората подце-
няват обстановката и 
забравят за противо-
пожарните правила. 
Това води до запалва-
ния, които трудно се 
контролират. Повече-
то от тях прерастват 
в пожари. Пожарите 
се предизвикват и от 
небрежно захвърле-
на цигара, умишлено 
опожаряване на сухи-
те тревни площи или 
детска игра с огън.
Голям брои от пожа-

рите са именно през 
пролетния сезон. С 
най - голям процент са 
пожарите възникнали 
поради небрежно бо-
равене с открит огън.
За  да се избегнат 

подобни случаи не 
трябва да се допуска 
паленето на открит 
огън на пожароопас-
ни места. Отпадъците 
трябва да се изгарят в 
негорими съдове или 
в пожарообезопасени 

огнища, отстоящи на 
безопасни разстояния 
от съседни сгради, го-
рими материали, пред-
мети и обекти.  
При поява на вятър 

огънят трябва да бъде 
изгасен  незабавно.  
В никакъв случай не 
трябва да се оставя за-
пален огън без посто-
янно наблюдение до 
пълното му изгасва-
не. Останалата жарава 
трябва да се доизгаси 
с вода, пясък, пръст. 
Родители, хубавото 

време предразполага 
децата към игри на 
открито.  Не допус-
кайте децата да игра-
ят с огнеизточници 
и да палят огньове.  
Понякога тези игри 
имат трагичен и дори 
фатален край.    
За  ограничаване 

на този вид пожари 
РС“ПБЗН“ - Балчик 
обръща сериозно вни-
мание на всички соб-
ственици на имоти, 
земеделски стопани, 
пастири, както и на 
всички граждани, като 
ги умолява стриктно 
да спазват установе-
ните противопожарни 
правила, а именно:

- горимите отпадъци 
по възможност да се 
изхвърлят на сметища 
или др. определени за 
целта места;

- да се наблюдават 
постоянно местата за 

изгаряне на растител-
ни отпадъци, като се 
осигурят с подръчни 
средства за гасене /
съд с вода, лопати, мо-
тики, тупалки  и др./;

- след изгаряне на 
отпадъците, огнището 
да се загаси с вода или 
затрупа с пръст;

- да не се допускат 
деца да играят в бли-
зост до огъня, или с 
кибрит и др. запали-
телни средства;

- да не се изхвърлят 
неизгасени цигари в 
сухи треви, полеза-
щитни пояси и треви; 

- надеждно да 
се загасят угарките и 
клечките от кибрит;

- да не се до-
пуска умишлено опо-
жаряване на сухи тре-
ви;

- да не се пали 
огън при ветровито 
време;

- в  горите  и 
местата за отдих да 
се пали огън само на 
обозначените и пожа-
рообезопасени места;

- да не се оста-
вя запален огън без 
наблюдение.
Огнеборците съвет-

ват:
   - да не се изхвър-

лят незагасени клечки 
кибрит и цигари в су-
хата тревна растител-
ност и в гората;        

 - изгарянето на рас-
тителните отпадъци 
от почистването на 
земеделските земи да 
става само на опреде-
лени за тази цел места 
и при постоянно на-
блюдение до пълното 
изгасване на огъня;

 - да не се пали огън 
на по-малко от 100 ме-
тра от гората и в нея, 
освен на определени 
пожарообезопасени 
места;   

- ако  забеле -
жите пожар, запазете 
спокойствие и са пос-
тарайте да осигурите 
собствената си без-
опасност и тази на 
хората около вас;

- своевременно 
уведомете службите 
за ПБЗН на тел.160, 
като укажете мястото 
на пожара, какво гори, 
има ли хора в опас-
ност, кой се обажда;

- при обаждане от 
gsm-апарат трябва да 
имате предвид, че в 
някои случаи се свърз-
вате с друга районна 
служба ПБЗН;

- с л е д  к а т о 
укажете  откъде  се 
обаждате, къде и как-
во гори, дежурният 
диспечер непременно 
ще предаде съобще-
нието на съответната 
служба, отговаряща за 
посочения район;

- при невъзмож-
ност да се обадите на 
службата за ПБЗН, 
свържете се с кмет-
ството на най-близ-
кото населено място 
и предайте сигнала за 
пожара;

- ако имате въз-
можност и знаете как 
да действате може да 
пристъпите към га-
сене на пожара, но 
не правете компромис 
със собствената си 
безопасност.

- РСПБЗН-Балчик 
акцентира вниманието 
на гражданите върху 
забраната за изгаряне 
на стърнища и други 
растителни остатъци, 
както и за санкциите 
срещу нарушителите, 
във връзка с взаимо-
действието на орга-
ните за ПБЗН с Фонд 
“Земеделие” на МЗХ.
При възникване на 

пожар незабавно съ-
общете на тел. 112 
или          7-22-29 и за-
почнете спасяване на 
застрашени хора, жи-
вотни и имущество!                           

 
Ръководството на 

РАЙОННА СЛУЖ-
БА ПОЖАРНА БЕЗ-
ОПАСНОСТ И ЗА-
ЩИТА НА НАСЕЛЕ-
НИЕТО - БАЛЧИК 
апелират към всич-
ки за спазване на 
противопожарните 
правила и недопус-
кане възникването 
на пожари! 

ПОКАНА
Инициативният комитет на клуб 
„Приятели на „Тузлата” и ръководството 
на Медицинския пенсионерски 
клуб „Здраве” канят всички свои 
съграждани, които са работили в СБР 
„Тузлата” и Санаториално училище 
„Йордан Йовков” на ДРУГАРСКА 
СРЕЩА в ресторант „Лотос” на 7 април 
2017 г.  от 12.00 ч. Тя се посвещава на 
Световния ден на здравето и Празника 

на българските медици. 
За нас ще бъде удоволствие да се 
поздравим и с тези, които в момента 
работят в СБР „Тузлата” като се отзоват 

на нашата покана.
Тодорка ХАРИЗАНОВА

Председател на Клуб „Здраве” 

ПОКАНАПОКАНА

На 29 април 2017 г. /събота/ от 12.00 ч. в рес-На 29 април 2017 г. /събота/ от 12.00 ч. в рес-
торант „Лотос“ ще се състои ДРУГАРСКА торант „Лотос“ ще се състои ДРУГАРСКА 
СРЕЩА на работилите в завод „Елпром“ СРЕЩА на работилите в завод „Елпром“ 
Балчик.Балчик.
За справки и записвания - тел. 089 555 4110 За справки и записвания - тел. 089 555 4110 
Илия МариновИлия Маринов


