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СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С 
ОБЯВАОБЯВА

Обект на поръчката: „Изпълнение на СМР на про-Обект на поръчката: „Изпълнение на СМР на про-
жекторна осветителна уредба.“жекторна осветителна уредба.“

Номер обществена поръчка в АОП: 9065753.Номер обществена поръчка в АОП: 9065753.
За въпроси и допълнителна информация:  Милен За въпроси и допълнителна информация:  Милен 
Йорданов – ст. юрисконсулт – 0579 71036 и инж. Пла-Йорданов – ст. юрисконсулт – 0579 71036 и инж. Пла-

мен Сидеров – ст. специалист – 0579 71044.мен Сидеров – ст. специалист – 0579 71044.
  

Офертите се подават лично или по пощата с обратна Офертите се подават лично или по пощата с обратна 
разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. 
Балчик, пл. „21-ви септември „ № 6, Общинска адми-Балчик, пл. „21-ви септември „ № 6, Общинска адми-

нистрация - гр. Балчикнистрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  

мл. експерт, тел. 0579 71046.мл. експерт, тел. 0579 71046.
Отговорни лицаза подаване на информация съгласно Отговорни лицаза подаване на информация съгласно 
чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки : Ми-чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки : Ми-

лен Йорданов – ст. юрисконсулт -  0579 71036лен Йорданов – ст. юрисконсулт -  0579 71036

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
по чл.20 (3) от ЗОП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 12 от заседание на Общински съвет - Балчик, 

проведено на 29 юни 2017 година
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински 

съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем в части 
от имоти – публична общинска собственост, за поставяне на 4 броя 
рекламно-информационни елемента (указателни табели) с обща 
площ 4,20 м², чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 178: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, 
ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с 
решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение 
№ 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 
37/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши: 
1. Да бъдат отдадени под наем в части от имоти – публична общинска 
собственост за поставяне на 4 бр. рекламно информационни елемента 
/указателни табели/ с обща площ 4,20 м2, както следва : 
1.1. част от ПИ № 02508.55.6 по кад.карта на гр. Балчик, представляващ 
част от тротоар на ул. “Дунав”, за поставяне на 1 бр. рекламно – 
информационен елемент с площ 1,20 м2;
1.2. част от ПИ № 02508.72.89 по кад. карта на гр. Балчик, 
представляващ част от тротоар на ул. “Камчия”, за поставяне на 1 бр. 
рекламно – информационен елемент с площ 1,00 м2;
1.3. част от ПИ № 02508.72.1 по кад. карта на гр. Балчик, 
представляващ част от тротоар на кръстовището на ул. “Камчия” и 
ул.”Стара планина”, за поставяне на 1 бр. рекламно – информационен 
елемент с площ 1,00 м2;
1.4. част от ПИ № 02508.55.6 по кад.карта на гр. Балчик, представляващ 
част от тротоар на ул. “Дунав”, за поставяне на 1 бр. рекламно – 
информационен елемент с площ 1,00 м2;
за срок от 3 год. /три години/, чрез провеждане на публично оповестен 
конкурс.
             2. Утвърждава начални годишни наемни цени при провеждане 
на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс 
в размер на :
по т. 1.1. - 58,50 лв. /петдесет и осем лева и петдесет стотинки/, без 
ДДС;
по т.1.2. - 48,75 лв. /четиридесет и осем лева и седемдесет и пет 
стотинки/, без ДДС;
по т.1.3. - 48,75 лв. /четиридесет и осем лева и седемдесет и пет 
стотинки/, без ДДС;
по т.1.4. - 48,75 лв. /четиридесет и осем лева и седемдесет и пет 
стотинки/, без ДДС;
съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за 
поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.
3. Кандидатите за участие следва да :
    3.1. са регистрирани по ТЗ.
    3.2. да притежават база /цех/ за производство на сухари, 
бисквити и сухи сладкарски изделия на територията на гр. Балчик;
      4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за 
наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи 
действия, касаещи издаване разрешение за поставяне на рекламно – 
информационен елемент.
     5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия по изпълнение на 
решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински 

съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: Изменение на Решение 
№ 94 по Протокол № 8 от 30.03.2017 г. на ОбС – Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 179: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 
1, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, т. 21, подточка 14 от Условията за 
кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на 
социалното предприемачество”,  Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 и писмо с вх. №66-23-1/06.06.2017г, 
Общинският съвет Балчик:
РЕШИ:
1. Изменя Решение № 94 по Протокол № 8 от 30 март 2017 г на 
Общински съвет- Балчик по отношение на изразеното във втори абзац, 
като вместо: 
“Да бъде предоставена за ползване за срока на изпълнение на проекта 
и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта, 
оранжерия на бетонна основа с метални профили и стъклени 
плоскости със застроена площ 520,00 м2 /строена през 1989 г./, 
находяща се в недвижим имот  – общинска собственост № 02508.7.071 
в гр. Балчик, акт за частна общинска собственост № 1987.”, 
да се чете: 
„Да бъде предоставена сграда /помещение/я за ползване за срока на 
изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния 
доклад по проекта и спазване ангажимента за устойчивост, посочен в 
т.23.2 и административния договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ за адаптиране на работните места за хора с 
увреждания и/или извършване на ремонт - оранжерия на бетонна 
основа с метални профили и стъклени плоскости със застроена 
площ 520,00 м2 /строена през 1989 г./, находяща се в недвижим имот  
– общинска собственост № 02508.7.071 в гр. Балчик, акт за частна 
общинска собственост № 1987. “
2. Останалите клаузи в цитираното в т. 1 решение остават без промяна.
3.  Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение № 94 
по Протокол № 8 от 30 март 2017 г.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 16 общински 

съветници
16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По петнадесета точка от дневния ред: Разглеждане заявление 
от Стоянка Великова за прекратяване на съсобственост по 
отношение на ПИ № 02508.78.63 по кадастралната карта на гр. 
Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 180: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; 
чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и 
във връзка със заявление вх. № 94С-2412-5/07.06.2017 г. Общински 
съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността 
между Община Балчик и Стоянка Василева Великова от гр. Добрич, 
по отношение на ПИ № 02508.78.63 по кадастралната карта на гр. 
Балчик, УПИ ХХІІ, кв.1056 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 
860 м2, като Стоянка Великова изкупи частта на Община Балчик, 
равняваща се на 17 м2 (седемнадесет квадратни метра) идеални части, 
актувани с АОС № 4721/12.06.2017 г. 
2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер 
на 600.00 лв. (шестстотин лева), без ДДС.         
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите 
правни и фактически действия по изпълнение на решението.  
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински 

съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шестнадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна 
оценка за учредяване право на пристрояване на пристройка 
върху общинска земя УПИ ХVІІІ, кв. 22 по ПУП на в.з. „Изгрев” 
гр. Балчик, ПИ № 02508.1.198 по кад. карта на гр. Балчик. 
РЕШЕНИЕ № 181: 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 с молба вх. № 94В-480-2/11.05.2017 г. Общински съвет – Балчик одобрява пазарна оценка в размер 
на 620.00 лв. (шестстотин и двадесет лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване на пристройка с 
площ от 30 м2 към съществуваща вилна сграда, върху общинска земя УПИ ХVІІІ, кв. 22 по ПУП на вилна 
зона „Изгрев” гр. Балчик, ПИ № 02508.1.198 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 
4720/06.06.2017 г., на Вяра Колчова Границка.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седемнадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 
02508.1.205 в.з. „Изгрев”, на собственика на законно построена в него сграда. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 182: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, 
ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
и във връзка със заявление вх. № 94М-2143-1/30.05.2017 г., одобрява пазарна оценка в размер на 17 
515.00 лв. (седемнадесет хиляди петстотин и петнадесет лева), без ДДС за продажба на общински имот, 
представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.1.205 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ 
І-27, кв. 22 по ПУП на в.з. „Изгрев”), с площ от 565 м2 (петстотин шестдесет и пет квадратни метра), 
актуван с АОС № 4719/06.06.2017 г. на собственика на законно построена върху него сграда Марияна 
Дянкова Войнова.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осемнадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за учредяване право на 
пристрояване на тераса върху общинска земя към самостоятелен обект с сграда 02508.55.219.1.7 по 
кад. карта на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 183: 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 с молба вх. № 94Г-1041-1/12.06.2017 г. Общински съвет 
– Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 190.00 лв. /сто и деветдесет лева/ за учредяване право 
на пристрояване на тераса с площ от  12 м2 върху общинска земя към самостоятелен обект в сграда 
02508.55.219.1.7 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ апартамент № 7, ет.2,бл.№ 9, ВВС-
блокове, гр. Балчик, собственост на Гинка Маринова Кирова.   

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По деветнадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за учредяване право на 
пристрояване на тераса върху общинска земя към самостоятелен обект с сграда 02508.55.219.1.1 по 
кад. карта на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 184: 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 с молба вх. № 94Н-1385-1/12.06.2017 г. Общински съвет 
– Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 190.00 лв. /сто и деветдесет лева/ за учредяване право 
на пристрояване на тераса с площ от  12 м2 върху общинска земя към самостоятелен обект в сграда 
02508.55.219.1.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ апартамент № 3, ет.1,бл.№ 9, ВВС-
блокове, гр. Балчик, собственост на Недко Иванов Стойчев и Галина Велева Стойчева.   

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на движими вещи – метални тръби.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 185: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 62, 
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, 
1. Отменя свое решение № 718 по протокол №57 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено 
на 17.12.2010 г. 
2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на движими вещи – частна общинска 
собственост, представляващи 19 броя метални тръби спирално заварени, с диаметър Ф 920 мм, дебелина 
10 мм и дължина 11.40 м.    
 3. Одобрява пазарна оценка, за една вещ, в размер на 1 154.25 лв. (хиляда сто петдесет и 
четири лева и 25 ст.), без ДДС като начална цена за провеждане на търга; 
 4. 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.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и първа точка от дневния ред: Актуализация на бюджета на НЧ „Свобода 1897” с. 
Гурково за 2017 г. – дофинансиране.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 186: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 
27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и 
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ ”Свобода 1897” с. Гурково в дофинансиране 
да бъде завишен с 10 000 лева.
2.  Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2017 г.
      3.  Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински съветници
12 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 5 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови 
помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССЗ
РЕШЕНИЕ № 187: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава 
съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:
1. Димитър Иванов Митев от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) 
лева.
2. Исмет Енвер Расим от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.
3. Илия Станев Георгиев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 600,00 (шестстотин) лева. 
4. Анета Иванова Иванова от гр. Балчик,  за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева. 
5. Яни Петров Янев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева. 
6. Светла Ангелова Панайотова от с. Кремена, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева. 
7. Милена Петрова Станкова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 1000,00 (хиляда) лева.
8. Мендуне Джемадин Кадир от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) 
лева.
9. Сабри Хасан Исмаил от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
10. Дяко Иванов Желязков от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
11. Ресмие Аптурманова Адемова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300,00 (триста) 
лева. 
12. Анчи Демирова Михайлова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 300,00 (триста) лева.
13. Ангел Борисов Тачев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева. 
14. Петър Илийчев Димов от гр. Балчик,  за социално подпомагане, в размер на 500,00 (петстотин) лева. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински съветници
16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за провеждане на изнесено заседание на 
общински съвет Балчик на територията на общината.
Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС Балчик
РЕШЕНИЕ № 188: На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 56, ал. 3 от Правилника 
за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), Общински съвет Балчик дава своето съгласие 
заседанието през месец септември 2017 година да се проведе в с. Змеево, община Балчик.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 16 общински съветници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 3 не гласуват

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Разглеждане на Годишен финансов отчет на „МБАЛ 
– Балчик” ЕООД 
Вносител: Даниела Пеловска – общински съветник
РЕШЕНИЕ № 189: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Балчик приема 
Годишния финансов отчет, Годишната данъчна декларация и Доклад на независим одитор за 2016 година 
на „МБАЛ-Балчик” ЕООД.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 16 общински съветници
15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува

По двадесет и пета точка от дневния ред: Разглеждане на Годишен финансов отчет на „МЦ – І - 
Балчик” ЕООД 
Вносител: Даниела Пеловска – общински съветник

РЕШЕНИЕ № 190: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, 
общински съвет Балчик приема Годишния финансов отчет, Годишната 
данъчна декларация и Доклад на независим одитор за 2016 година на 
„Медицински Център І Балчик” ЕООД.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 15 общински 

съветници
14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува

ИЛИЯН СТАНОЕВ
Председател на 

ОбС Балчик

“Двореца” представя 
Евгени Недев

Над 35 живописни 
творби на Евгени Не-
дев, обединени под 
името „РАЗМИСЛИ“ 
показва  галерия „Тихо-
то гнездо“ на ДКИ КЦ 
„Двореца“-Балчик от 
4 до 14 юли. Младият 
габровски художник 
твори в областта на 
класическия пейзаж. От 
скоро е член на Съюза 
на българските худож-
ници и председател на 
габровската група. Ди-
ректор е на художест-
вената галерия „Христо 
Цокев“ в Габрово. Спо-
ред проф. Иван Кънчев, 
творчеството на младия 
художник е различно 
от това, което рисуват 
неговите връстници. 
„Нищо излишно и мо-
дерно, нищо неразбра-
но и нищо завоалирано 
няма на пръв поглед в 
платната на Евгени Не-
дев. Всъщност точно 
това е най-голямото му 
достойнство. Той има 
сетива за пейзажа, чув-
ства красотата – не си я 
измисля. Пол Сезан има 
теза – че добрият жи-
вописец се познава по 
това как умее да работи 
със зеления цвят – казва 

професор Кънчев – Ев-
гени умее да го прави, 
както и да изобразява 
много добре задните 
планове – там, където 
хоризонтът се среща с 
небето.“
  Рисувани през 
последната една година 
- творбите са реалис-
тични и оставят спомен 
за озарен от слънцето 
хоризонт. Своеобразна 
кулминация е срещата 
на зрителя с творбата 
„Свобода“ спечелила 
на твореца възможност-
та да специализира два 
месеца в Сите дез Арт, 
Париж Франция. Зад 
всеки един от пейза-
жите в експозицията се 
крие конкретна емоция 
провокирана от краси-
ва българска местност. 
Тази интимност с ду-
шевността на автора 
е допълнена от серия 
натюрморти, изпълне-
ни в пастелни тонове, 
засилен контраст и ин-
дивидуален подход към 
повърхността. Впечат-
лението за една лично 
изградена цветност се 
подсилва от цялостното 
въздействие на платна-
та. 


