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На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 31.01.2013 година (четвъртък) от

09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание
на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Предложение за отмяна на чл. 15 и чл. 19, ал. 2 от Наредбата за определяне на

местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение
266 по Протокол № 20 от 20.12.2012 г. и даване съгласие за оставане в сила на чл. 15
и чл. 19, ал. 2 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на
територията на община Балчик, приета с решение 219 по Протокол № 26 от 22.01.2009
година, последно изм. с Решение 160 по Протокол № 14 от 28.06.2012 година)

Вносител: Виктор Лучиянов  председател на ОбС
2. Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение /

медицински кабинет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от манипулационна и 1/3 чакалня,
находящи се в Здравна служба с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
3. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Гюрсел

Халилов Мустафов, по отношение на ПИ № 02508.85.371 по кадастралната карта
на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
 4. Предложение за даване съгласие за изменение на ПУП  ПР и ПЗ за УПИ ІІІ-

150; ІV-150; V-150; VІ-150; ХІХ-150; ХХ-150; ХХІ-150 и ХХІІ-150 в кв. 18 по
плана на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
5. Разглеждане предложение за изразяване предварително съгласие за

преминаване на подземен електропровод, водопровод и пътна връзка през имот
публична общинска собственост ПИ № 48982.333.15 с начин на трайно ползване  за
селскостопански, горски, ведомствен път в землището на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
6. Разглеждане предложение за изразяване на предварително съгласие за промяна

на предназначението на имот  публична общинска собственост, с идентификатор
48982.333.15 по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
7. Разглеждане предложение за даване на разрешение за изработване на ПУП-

Парцеларен план за “Електрозахранване, водоснабдяване и обслужващ път /ПИ №
48982.333.15/ по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
8. Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план

за “Електрозахранване на ПИ 39459.19.27” по кадастралната карта на с. Кранево.
Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
9. Предложение за приемане на Програмата за управление и разпореждане с

имотите - общинска собственост в община Балчик през 2013 година.
Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
10. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински

имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор №
73095.501.531 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
11. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински

имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор №
73095.501.532 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
12. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински

имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор №
73095.501.533 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
13. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински

имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор №
73095.501.534 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
14. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински

имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор №
73095.501.522 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
15. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински

имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор №
73095.501.523 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
16. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински

имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор №
73095.501.524 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
17. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински

имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор №
73095.501.525 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
18. Предложение за утвърждаване на социални придобивки за бюджетната 2013 г.
Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
19. Предложение за одобряване разходите за 2013 година за дейностите “Чистота”,

съгласно План-сметка за разходите.
Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
20. Предложение за утвърждаване на допълнително възнаграждение на кметските

наместници в Община Балчик за постигнати добри резултати в работата.
Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
21. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ №

53120.106.442 по кадастралната карта на с. Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
22. Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик  за частично

финансиране  на одобрен и изпълнен проект „Ние играем и учим заедно” по Договор
за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.03-0178, сключен между
Община Балчик и Министерство на образованието, младежта и науката .

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
23. Предложение за даване на съгласие за разкриване на център за обществена

подкрепа в община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
24. Предложение за даване на съгласие за Разкриване на Център за център за

социална рехабилитация и интеграция в община Балчик
Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
25. Разни                                  Виктор Лучиянов - Председател на ОбС-Балчик
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Окръжен съд – гр. Добрич,

потвърди наложената на 53-
годишния Володя Ив. М. от
гр. Варна мярка за неоткло-
нение задържане под стража.
Той е обвиняем по досъдеб-
но производство на Районна
прокуратура – Балчик, за то-
ва, че на 29.10.2009 г. в гр.
Балчик в съучастие с 56-го-
дишен мъж от Плевен, с цел
да набави за себе си или дру-
гиму имотна облага е въз-
будил и поддържал заблуж-
дение у гражданин на Доб-
рич и с това е причинил
другиму имотна вреда, ка-
то деянието е останало в
стадия на опита по незави-
сещи от дееца причини.

В хода на разследването
било установено, че той е
напуснал посочения от не-
го адрес, без да съобщи на
прокуратурата настоящия

си адрес. На 29.09. 2010 г.
той е бил обявен за общо-
държавно издирване, а впос-
ледствие била издадена и Ев-
ропейска заповед за арест.
Той бил задържан в Чехия и
върнат в България.

На 18.01.2013 г. Районен
съд – Балчик, му е наложил
мярка за неотклонение задър-
жане под стража, която той
обжалва пред въззивния съд.

Адвокатът му помоли
мярката за неотклонение да
бъде изменена в парична га-
ранция или домашен арест.
Защитникът посочи, че Во-
лодя М. се е явявал пред раз-
следващите и съдействал на
досъдебното производство.
Тъй като нямал постоянна
заетост се е наложило да за-
мине и работи в чужбина.
Той сторил това, след като
тогавашният му адвокатът

го уверил, че е уведомил Ра-
йонна прокуратура – Бал-
чик, за смяната на адреса му.
Володя М. се заблудил, че
разследването за измамата е
прекратено. Адвокатът на-
мира още, че не са събрани
категорични доказателства,
за да се направи обоснова-
но предположение, че под-
защитният му е автор на де-
янието, за което е привле-
чен да отговаря.

Представителят на Окръ-
жна прокуратура – Добрич,
пледира да бъде потвърде-
на мярката за неотклонение
на 53-годишния варненец.
Прокурорът посочи, че об-
ремененото му съдебно ми-
нало показва наличие на ре-
ална опасност да извърши
ново престъпление. Володя
М. се е отклонил умишлено
от наложената му мярка за

неотклонение и това гово-
ри, че отново може да го
направи и да избегне евен-
туална бъдеща наказателна
отговорност.

В последната си дума вар-
ненецът каза, че е нарушил
мярката за неотклонение, но
сторил това, защото нямал
пари и работа. След ареста
му в Чехия той бил дал доб-
роволно съгласие да бъде
предаден на българските
съдебни власти.

Окръжен съд – Добрич,
след като обсъди представе-
ните по делото доказателст-
ва и изразените от страните
становища, потвърди опре-
делението на Районен съд –
Балчик, с което на Володя М.
е постановена най-тежката
мярка за неотклонение.

Актът на въззивния съд е
окончателен.
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Районен съд – Балчик,

призна за виновни и осъди
7 балчиклии са обвиняеми
за кражби.

47-годишният Цв. Д. Хр.
получи наказание 2 години
лишаване от свобода при
първоначален строг режим.
Той бе признат за виновен
в това, че при условията на
продължавано престъпле-
ние, през месеците февруа-
ри и март 2011 г. в гр. Бал-
чик  е участвал в шест дея-
ния. От покрива на бивш су-
пермаркет, собственост на
фирма, от дворно място,
помещение за изваряване на
ракия в с. Царичино, от лек
автомобил „БМВ 320”,
паркиран в гр. Балчик и от
магазин за хранителни сто-
ки. Кражбите са извършени
чрез разбиване на прегра-
ди, здраво направени за
защита на имот, използване на
специални технически средс-
тва и лек автомобил „Фолкс-
ваген Голф”. Той ги е осъщес-
твил сам и след предварителен
сговор с Асп. Анг., Д. Кр., К. З
и Р. Р. От шестима собствени-
ци са отнети 11,77 кв. м медна
ламарина, ел. кабел, старо же-
лязо, меден казан, CD марка
„Silkercrest”, промишлени и
хранителни стоки и напитки,
всичко на обща стойност 2
749,81 лв., без съгласието на
собственика им и с намерение
противозаконно да ги присвои.
Цв. Хр. е сторил деянията при
условията на повторност и в
немаловажен случай.

Цв. Хр. е сторил деянията
при условията на повторност
и в немаловажен случай.

27-годишният Асп. В.
Анг. е наказан с 2 години
условно лишаване от свобо-
да при 5 години изпитате-
лен срок. Той бе признат за
виновен в това, че при ус-
ловията на продължавано
престъпление през месеци-
те февруари и март 2011 г.
в гр. Балчик е извършил се-
рия кражби. Те са сторени
от гараж, от покрива на
бивш супермаркет, бистро
и ресторант на централния
плаж, собственост на фир-
ма, както и от дворно място

на бивше предприятие на
ТПК и в с. Царичино, об-
щина Балчик от помещение
за изваряване на ракия. Кра-
жбите са извършени чрез
разбиване на прегради,
здраво направени за защита
на имот и като използвал
специални технически сре-
дства и лек автомобил „Фол-
ксваген Голф”. Държавното
обвинение посочва, че дея-
нията са извършени след
предварителен сговор с по-
дсъдимите М. Й., Д. Кр., Цв.
Хр., К. З. и Асп. Дж. и в не-
маловажен случай. От вла-
дението на шестима собст-
веници са отнети алуминие-
ви плоскости от демонтиран
търговски павилион от
ПВЦ-дограма, 11,77 кв. м
медна ламарина,  ел. кабели,
старо желязо, 250 литра ме-
ден казан и 75 кг железни от-
падъци на обща стойност 3
162,08 лв., без съгласието им
и с намерение противоза-
конно да ги присвои.

27-годишният М. М. Й. е
осъден на 1 година и 4 ме-
сеца условно лишаване от
свобода с 3 години изпита-
телен срок. Той е признат
за виновен в това, че при
условие на продължавано
престъпление, през месец
февруари 2011 г. в гр. Бал-
чик е участвал в две краж-
би. От гараж и от бивше
предприятие на ТПК, след
предварителен сговор с
Асп. Анг., Д. Кр. и Асп. Дж.,
в немаловажен случай е от-
нел от владението на двама
собственици алуминиеви
плоскости от демонтиран
търговски павилион от
ПВЦ дограма и 75 кг желе-
зни отпадъци на обща стой-
ност 1188 лв., без съгласие-
то им и с намерение проти-
возаконно да ги присвои.

20-годишният К. З. ще
търпи 2 година условно ли-
шаване от свобода при 3 го-
дини изпитателен срок. Той
бе признат за виновен в то-
ва, че при условията на про-
дължавано престъпление,
през месеците февруари и
март 2011 г. в гр. Балчик,
като непълнолетен, но след

като е разбирал свойството
и значението на деянието и
като е могъл да ръководи по-
стъпките си е извършил пет
деяния. От покрива на бивш
супермаркет, бистро и рес-
торант на централния паж,
собственост на фирма, от
дворно място, от магазин за
хранителни стоки и от по-
мещение за изваряване на
ракия в с. Царичино, чрез
разбиване на прегради,
здраво направени за защита
на имот, използване на спе-
циални технически средст-
ва и лек автомобил „Фолкс-
ваген Голф”, след предвари-
телен сговор с Асп. Анг., Д.
Кр., Цв. Хр. и Р. Р., в нема-
ловажен случай е отнел от
владението на петима собс-
твеници: 11,77 кв. м. медна
ламарина, ел. кабел, старо
желязо, меден казан,  про-
мишлени и хранителни
продукти и напитки на об-
ща стойност 2 689,81 лв.

19-годишният Р. М. Р. е
наказан с 1 година лишава-
не от свобода при 3 години
изпитателен срок. Той е
осъден за това, че като не-
пълнолетен, но след като е
разбирал свойството и зна-
чението на деянието и като
е могъл да ръководи постъ-
пките си, от магазин за хра-
нителни стоки, чрез разби-
ване на прегради, здраво на-
правени за защита на имот,
използване на технически
средства и след предварите-
лен сговор с Цв. Хр. и К. З.,
в немаловажен случай е от-
краднал промишлени и хра-
нителни стоки и напитки на
обща стойност 715,73 лв.

21-годишният Д. Г. Кр. е
осъден на 2 години лишава-
не от свобода с 5 години из-
питателен срок. Той е при-
знат за виновен в това,  че
при условие на продължа-
вано престъпление, през ме-
сеците февруари и март
2011 г. в гр. Балчик е из-
вършил четири деяния. Кра-
жбите са сторени от покри-
ва на бившия супермаркет,
бистро и ресторант на цен-
тралния плаж, собственост
на фирма, от гараж и от по-

мещение за изваряване на
ракия в с. Царичино. Те са
направени чрез разбиване
на прегради, здраво напра-
вени за защита на имот, из-
ползване на специални тех-
нически средства и лек ав-
томобил „Фолксваген
Голф”, след предварителен
сговор с другите шестима
подсъдими, в немаловажен
случай. От владението на
четирима собственици е от-
нел 11,77 кв. м медна лама-
рина, ел. кабел, алуминиеви
плоскости от демонтиран
търговски павилион от ПВЦ
дограма и меден казан на об-
ща стойност 2 796,08 лв.

23-годишният Асп. Д.
Дж. получи наказание 1 го-
дина и 4 месеца лишаване
от свобода при 3 години из-
питателен срок. Той е при-
знат за виновен в това, че
при условията на продъл-
жавано престъпление през
месец февруари 2011 г. в гр.
Балчик, след предварителен
сговор с Асп. Анг., Д. Кр. и
М. Й., в немаловажен слу-
чай е отнел от владението
на двама собственици алу-
миниеви плоскости от де-
монтиран търговски пави-
лион от ПВЦ дограма и 75
кг старо желязо на обща
стойност 1188 лв.

Асп. Анг., М. Й., Д.  Кр.
и Асп. Дж. са осъдени да за-
платят на граждански ищец
от гр. Балчик 1155 лв. и за-
конната лихва обезщетение
за причинените му имуще-
ствени вреди. На жител на
с. Царичино Асп. Анг., К.
З., Цв.Хр. и Д. Кр. трябва
да платят обезщетение в
размер на 630 лв. и закон-
ната лихва, по признатия от
съда граждански иск.

Асп. Анг., М. Й., К. З., Р.
Р., Д. Кр. и Асп. Дж. имат
начално образование,  не са
семейни, безработни са, не
са осъждани.

Цв. Хр. има основно
образование, не е семеен,
безработен е, осъждан.

Присъдата подлежи на
обжалване и протест пред
Окръжен съд – Добрич, в
15-дневен срок.

Чайки и гларуси вече
не летят тук под небе-
то, само стрелите на
строителните кранове
кръжат над морето.
Това прочетох в тъж-
ните очи на “морепла-
вателя - кап. Кощи”.
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