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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
БАЛЧИКБАЛЧИК
ПОКАНАПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17 ноември 2016 годи-На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17 ноември 2016 годи-
на от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, на от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, 
ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следнияще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:Д Н Е В Е Н  Р Е Д:
1. Избиране на общински съветник за представител в Областния съвет за 1. Избиране на общински съветник за представител в Областния съвет за 
развитие на област Добрич развитие на област Добрич 

Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС 
2. Избиране на общински съветник за представител в областния съвет за 2. Избиране на общински съветник за представител в областния съвет за 
намаляване на риска при бедствия и в общинския съвет за намаляване на намаляване на риска при бедствия и в общинския съвет за намаляване на 
риска при бедствия.риска при бедствия.

Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС 
3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик, средствата от 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик, средствата от 
ЕС и Доклад за финансовото състояние на ТД към 30.09.2016 г. ЕС и Доклад за финансовото състояние на ТД към 30.09.2016 г. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
4. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 4. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост през 2016 годинаимоти – общинска собственост през 2016 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
5. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 18160.501.602 по кадастрал-5. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 18160.501.602 по кадастрал-
ната карта на с. Гурково.ната карта на с. Гурково.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
6. Разглеждане заявление от Тодор Енев от гр. Балчик за закупуване на об-6. Разглеждане заявление от Тодор Енев от гр. Балчик за закупуване на об-
щинско жилище.щинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
7. Разглеждане заявление от Параскева Атанасова за прекратяване на съ-7. Разглеждане заявление от Параскева Атанасова за прекратяване на съ-
собственост по отношение на ПИ № 02508.72.111 по кадастралната карта собственост по отношение на ПИ № 02508.72.111 по кадастралната карта 
на гр. Балчик.на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
8. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.82.38 гр. Бал-8. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.82.38 гр. Бал-
чик.чик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
9. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.504.404 в.з. 9. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.504.404 в.з. 
„Изгрев”.„Изгрев”.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
10. Предложение за именуване на обект от общинско значение.10. Предложение за именуване на обект от общинско значение.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
11. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специа-11. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специа-
листи от общинските училища и детските градини и на служителите в об-листи от общинските училища и детските градини и на служителите в об-
щина Балчик, които имат право на транспортни разходи за 2016 година.щина Балчик, които имат право на транспортни разходи за 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
12. Предложение за отдаване под наем на медицински кабинети №№ 204; 205; 207; 12. Предложение за отдаване под наем на медицински кабинети №№ 204; 205; 207; 
212 и 213, чрез провеждане на публично оповестен  конкурс.212 и 213, чрез провеждане на публично оповестен  конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
13. Предложение за отдаване под наем на медицински кабинети № 208, чрез 13. Предложение за отдаване под наем на медицински кабинети № 208, чрез 
провеждане на публично оповестен  конкурс.провеждане на публично оповестен  конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
14. Даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХVІ в кв. 26 и 14. Даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХVІ в кв. 26 и 
ПИ № 02508.1.329 по плана на в.з. „Изгрев”, град Балчик.ПИ № 02508.1.329 по плана на в.з. „Изгрев”, град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
15. Предложение за даване на съгласие и предоставяне за безвъзмездно 15. Предложение за даване на съгласие и предоставяне за безвъзмездно 
ползване на обособена част от имот – публична общинска собственост на ползване на обособена част от имот – публична общинска собственост на 
Министерството на здравеопазването гр. София, за нуждите на Филиал за Министерството на здравеопазването гр. София, за нуждите на Филиал за 
спешна медицинска помощ гр. Балчик. спешна медицинска помощ гр. Балчик. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
16. Кандидатстване на община Балчик по процедура BG05M9OP001-2.005 16. Кандидатстване на община Балчик по процедура BG05M9OP001-2.005 
„Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020.ресурси” 2014-2020.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
17. Издаване на Запис на заповед от община Балчик, в полза на Минис-17. Издаване на Запис на заповед от община Балчик, в полза на Минис-
терството на образованието и науката, обезпечаваща авансово плащане по терството на образованието и науката, обезпечаваща авансово плащане по 
Договор № BG05M2OP001-3.001-0052, за изпълнението на проект „Заедно Договор № BG05M2OP001-3.001-0052, за изпълнението на проект „Заедно 
можем”.можем”.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаВносител: Николай Ангелов - кмет на общината
18. Разни18. Разни

Илиян Илиян СТАНОЕВ,                                  СТАНОЕВ,                                  
Председател Председател 

на ОбС-Балчикна ОбС-Балчик

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА 
ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК

На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик 
и във връзка с чл.40, ал.4 и чл.53, ал.1 от Устава на Сдружението, 
Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ свиква 
Общо събрание, което да се проведе на 12.12.2016 година от 17.00 часа в гр. 
Шабла, ул. Равна поле 35 в Голямата зала на общинска администрация, а 
при липса на кворум, в същият ден, един час по - късно при следния дневен 
ред:

1. Избор на нови управителни органи.
2. Приемане на промени в устава на Сдружението.
3. Освобождаване на членове на Сдружението.
4. Приемане на нови членове на Сдружението.
5. Други

Общото събрание ще се състои от всички членове на сдружението или техни 
представители/законни или изрично упълномощени такива/ и същото на осн. 
чл. 36, ал. 1 от Устава на Сдружението е законно, ако присъстват делегати, 
представляващи повече от половината  членове. Началото на регистрацията на 
делегатите е в 16.00ч. 
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.36 ал. 2 от Устава 
на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на 
същото място и при същия дневен ред.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 3

от заседание на Общински съвет - Балчик, 
проведено на 02 ноември 2016 година

1. осигурява деловодното обслуж-
ване на съвета и на неговите ко-

мисии;
2. осигурява техническото размножаване и изпраща-
не на материалите и поканите за заседания на съвета 
и неговите комисии;
3. осигурява воденето на протоколите и на присъст-
вените книги от заседанията на съвета и на комиси-
ите, изготвянето и съхранението на аудиозаписите 
от заседанията на Общинския съвет, изпращането на 
актовете на общинския съвет и становищата на ко-
мисиите;
4. осигурява спазването на реда по време на заседа-
нията, записванията за изказвания, преброяването и 
отчитането на резултатите от гласуването;
5. изпълнява и други функции, определени в устрой-
ствения правилник на общинската администрация, 
настоящия правилник  или възложени му от предсе-
дателя на общинския съвет.
Чл.121. /1/ Назначените от кмета кметски наместни-
ци могат да присъстват на заседанията на общинския 
съвет, на заседанията на комисиите и да вземат отно-
шение по въпроси от дневния ред, които се отнасят 
до съответните населени места.
/2/ Кметските наместници могат да правят предложе-
ния за включване на въпроси в дневния ред на засе-
данията на общинския съвет чрез кмета на общината.
Чл.122. За всички неуредени въпроси в настоящия 
правилник се прилагат разпоредбите на Закона за 
местното самоуправление и местната администра-
ция.
ГЛАСУВАНЕ НА ГЛАВА ДЕСЕТА, в залата при-

състват - 20 общински съветници
20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕД-
БИ
§ 1. Този Правилник е приет с решение 4 по Протокол 
№ 3 от 02.11.2016 година на заседание на общински 
съвет Балчик.
§2  Правилникът за организацията и дейността на 
общинския съвет Балчик, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската администрация (ПО-
ДОбСНКВОбА), приет с Решение 4, Протокол № 3 
от 25.11.2015 г. на заседание на ОбС – Балчик, се от-
меня.
ГЛАСУВАНЕ на ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА, в зала-

та присъстват - 20 общински съветници
20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Избор на ръко-
водство и членове на Постоянни комисии към Об-
щински съвет - Балчик.
Вносител: Ася Христова - общински съветник 
РЕШЕНИЕ № 5: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника 
за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общин-
ска администрация, общински съвет Балчик избира 
Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроин-
теграция и еврофондове, в следния състав:
Председател: Ася Тодорова Христова
Членове: Стефка Николова Анастасова
  Даниела Василева Пеловска
  Гюнай Мюмюн Узун
  Маргарита Калинова Вичева
  Атанас Жечев Атанасов
  Атанас Илиев Атанасов
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват - 20 общински 

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

РЕШЕНИЕ № 6: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника 
за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общин-
ска администрация, общински съвет Балчик избира 
Постоянната комисия по устройство на територията, 
строителство и екология, в следния състав:
Председател: Мелих Мехмедов Хаджиев
Членове: Даниела Василева Пеловска
  Христо Петров Христов
  Галин Петров Началников
  Нури Кемалов Мустафов
  Христо Николов Христов
  Ивелин Пейчев Ройдев
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват - 20 общински 

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

РЕШЕНИЕ № 7: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника 
за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общин-
ска администрация, общински съвет Балчик избира 
Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и 
транспорт, в състав:
Председател: Галин Петров Началников
Членове: Стефан Панайотов Диков
  Христо Петров Христов
  Стоян Димитров Георгиев
  Георги Златев Георгиев
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват - 20 общински 

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

РЕШЕНИЕ № 8: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника 
за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общин-
ска администрация, общински съвет Балчик избира 
Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и 
стопански дейности, в състав:
Председател: Даниела Василева Пеловска

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Членове: Стефка Николова Анастасова

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
  Стефан Панайотов Диков 

16 „ЗА”, 3 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
  Гюнай Мюмюн Узун

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
  Стоян Димитров Георгиев

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

РЕШЕНИЕ № 9: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, не-
говите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, общински съвет Балчик избира По-
стоянна комисия по здравеопазване, спорт и социал-
ни дейности, в състав:
Председател:Д-р Маргарита Калинова Вичева

15 „ЗА”, 3 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Членове: Велко Георгиев Михайлов  

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
  Христо Николов Христов

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
  Ася Тодорова Христова

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
  Нури Кемалов Мустафов

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
  Мелих Мехмедов Хаджиев

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
  Иванка Георгиева Бързакова

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
РЕШЕНИЕ № 10: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, не-
говите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, общински съвет Балчик избира По-
стоянна комисия по образование, култура и младежки 
дейности, в състав:
Председател:  Иванка Георгиева Бързакова
Членове:  Стефан Панайотов Ди-
ков
  Галин Петров Началников
  Христо Николов Христов
  Гюлчин Фахри Адем

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

РЕШЕНИЕ № 11: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, не-
говите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, общински съвет Балчик избира По-
стоянна комисия за установяване конфликт на инте-
реси, в състав:
Председател: Велко Георгиев Михайлов  
Членове: Виктор Лучиянов Митраков
  Атанас Жечев Георгиев 
  Атанас Илиев Атанасов
  Д-р Маргарита Калинова Вичева
  Ася Тодорова Христова
  Гюнай Мюмюн Узун

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Илиян СТАНОЕВ,
Председател на 

ОбС Балчик


