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т. 1. Предложение за предоставяне на имоти за безвъзмездно
управление на Исторически музей - Балчик.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 842:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал.
4 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 2 и чл. 17 ал.
1 от НОРПУРОИ на ОбС  - Балчик:

1. Общински съвет Балчик дава своето съгласие и предоставя
безвъзмездно  за управление  на  Исторически  музей  -  Балчик,
Булстат  000842945,  със седалище  и  адрес  на управление:  гр.
Балчик, ул. “Димитър Желев” № 2, представляван от Радостина
Енчева Господинова - Директор, следните имоти - публична об-
щинска собственост:

1.1.Двуетажна масивна нежилищна сграда - Исторически му-
зей, гр. Балчик, ул. “Димитър Желев” № 2, със застроена площ
340 м2 и идентификатор 02508.87.127.1 по кадастралната карта
на гр. Балчик, актуван с акт за публична общинска собственост
№ 55/09.01.1998 г.;

Гласували поименно със “За” - 19, “Против” - 0, “Въздържал се” - 1
1.2.Двуетажна масивна нежилищна сграда - Етнографска къ-

ща, гр. Балчик, ул. “Димитър Желев” №3, със застроена площ
106 м2 и идентификатор 02508.87.36.1 по кадастралната карта
на гр. Балчик, актуван с акт за публична общинска собственост
№ 59/19.01.1998 г.;

Гласували поименно със “За” - 19, “Против” - 0, “Въздържал се” - 1
1.3.Двуетажна масивна нежилищна сграда - Художествена га-

лерия, гр. Балчик ул.  “Отец Паисий” №4, със застроена площ
480 м2 и идентификатор 02508.84.359.1 по кадастралната карта
на гр. Балчик, актуван с акт за публична общинска собственост
№ 37/10.09.1997 г.

Гласували поименно със “За” - 19, “Против” - 0, “Въздържал се” – 1

т. 2. Предложение за продажба чрез конкурс на общински
имоти,  в местността  “Двете чешми”  град Балчик.  Вноси-
тел: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 843:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от

ЗОС; чл. 75 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009
г. изм. и доп. с Решение №748/17.02.2011 г. на общински съвет -
Балчик и във връзка с Програмата за управление и разпорежда-
не с имотите - общинска собственост през 2011 година:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъде извърше-
на продажба чрез публично оповестен неприсъствен конкурс на
52  /петдесет и два/ броя неурегулирани  поземлени имоти  в гр.
Балчик,  район “Двете  чешми” -  частна общинска собственост,
съгласно приложение 1.

2. Одобрява пазарните оценки на имотите, съгласно приложе-
ние 1.

3. Конкурсът да се проведе при следните условия:
3.1. Начална цена не по-ниска от пазарната оценка на имота,

съгласно приложение 1;
3.2.  В конкурса имат право да участват жители на град Балчик

- досегашни ползватели на обявените за продажба имоти или техни
наследници по права линия.

3.3.   За ползвател да се счита лице, което отговаря поне на едно
от следните условия:

-  Имота да му е предоставен за задоволяване на нуждите от
селскостопанска продукция на него и членовете на неговото се-
мейство, като предоставянето е от Община Балчик /ОбНС - Бал-
чик/ съгласно удостоверение, служебна бележка, декларация или
друг  документ.

- Да е абонат на експлоатационно дружество ВиК или ЕОН,
което да се удостоверява с документ от съответното дружество;

3.4. Всеки участник в конкурса има право да кандидатства за
закупуване само на един имот в м. “Двете чешми”.

II. Упълномощава Кмета на общината да проведе конкурса за
продажба на описаните имоти и сключи договори със спечелили-
те участници.

Гласували поименно със “За” - 20, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0

т. 3. Предложение за продажба на общински имот (апарта-
мент) на Христо Петров Христов от град Балчик, настанен
по административен ред.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 844:

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 47, ал. 1, т. З и
чл. 47, ал. 2 от ЗОС; чл. 39, ал. 1, т. 2; чл. 40, ал. 1 и чл. 41 ал. 2 и
ал. З от Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаня-
ване под наем и продажба на жилища - общинска собственост,
приета с Решение № 184/31.03.2005 г. и изменена с Решение №
635/27.04.2007  г. на Общински  Съвет  -  Балчик и  във връзка с
молба вх. № 94Х-88-2/28.02.2011 г. от Христо Петров Христов,
настанен по административен ред, дава съгласие да се извърши
продажба на:

1.  Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сгра-
да 02508.77.62.2.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, а имен-
но: Апартамент  № 1,  вх. В,  бл. 39  в ж.к  “Балик” гр. Балчик, с
площ от 67.27 м2 състоящ се от кухня - столова, дневна, спалня,
сервизно помещение; общи части с площ - 5.68 % и изба с площ от
7.60  м2, актуван  с АОС  № 3962/03.02.2011  г.,  за  сумата  от 33
191.04 лв. /тридесет и три хиляди сто деветдесет и един лева и
четири ст./ на наемателят на общинското жилище Христо Петров
Христов.

2.  Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата
на желаещият правоимащ наемател по реда на чл. 40,  ал. 1  от
Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под
наем и продажба на жилища - общинска собственост.

Гласували поименно със “За” - 19, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0

т. 4. Предложение за участие на община Балчик за канди-
датстване по проект “Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците в регион Добрич”.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 845:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с
получена покана за представяне на проектно предложение с наи-
менование “Изграждане на регионална система за управление на
отпадъци в регион Добрич” Общински съвет на Община Балчик
дава съгласие за кандидатстване по проект “Изграждане на реги-
онална система за управление на отпадъците в регион Добрич”
референтен  номер BG161PO005/10/2.10/07/22  по процедура  за
директно  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по
приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктура-
та за третиране на отпадъци” на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” 

2. Възлага на кмета  да изпълни  процедурите  по допускане,
възлагане изработването и одобряване на ПУП за “Претоварна
станция за ТБО в м.”Момчил”, Община  Балчик; изготвяне  на
работния проект;  подписване на споразумение с водещия парт-
ньор  -  Община Добрич,  декларация  за  партньорство и  други
документи, необходими за окомплектоване на проектното пред-
ложение.

Гласували със “За” - 13, “Против” - 0, “Въздържал се” - 7

т.  5. Предложение  за кандидатстване  с проектно  предло-
жение  по  Схема  за  безвъзмездна  финансова  помощ:
BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обно-
вяване и оборудване на общински лечебни заведения в гра-
дските агломерации”, Операция  1.1: „Социална  инфраст-
руктура”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано гра-
дско развитие”, Оперативна програма “Регионално разви-
тие”.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 846:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и във
връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно пред-
ложение  по  схема  за  безвъзмездна  финансова  помощ:
BG161PO001/1.1-11/2011  „Подкрепа  за реконструкция/  обно-
вяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските
агломерации” по Компонент 2 (при допустима минимална сума на
БФП в размер на  - 2 000 000 лв. и максимална сума  на БФП в
размер на - 3 739 152 лв.),  Общински съвет Балчик:

РЕШИ:
1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да

кандидатства с проектно предложение по Схема за безвъзмездна
финансова  помощ: BG161PO001/1.1-11/2011  „Подкрепа за  ре-
конструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни за-
ведения в градските агломерации”, Операция 1.1: „Социална ин-
фраструктура”, Приоритетна  ос 1:  „Устойчиво  и  интегрирано
градско развитие”, Оперативна програма “Регионално развитие”
и декларира, че:

1.1 предназначението на сградата/ помещенията, обект на ин-
тервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-
малък от 5 години след приключване на проекта;

1.2 лечебното заведение няма да бъде закрито за период не по-
малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта;

1.3. ще бъде осигурен собствен принос по проекта в размер на
41 808.09  лева  (четиридесет и  една хиляди  осемстотин и  осем
лева и девет ст.), както и необходимите средства за извършване
на всички допустими разходи преди възстановяването им от ОП
“Регионално развитие”, и разходи за възстановяване на всички
недопустими разходи  по проекта.

2. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община
Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически
действия във връзка с подготовката и реализирането на  проект-
ното предложение.

Гласували поименно със “За” - 19, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0

т. 6. Предложение  за изменение  на Решение 799 по  Прото-
кол № 62 от заседание на общински съвет от 28.04.2011 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 847:

На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА,
Общински съвет Балчик ИЗМЕНЯ свое Решение № 799 по Про-
токол № 62/28.4.2011 г., като вместо израза: “...дяловото си уча-
стие от 40% в капитала на дружеството на номинална стойност
112 240 лв....” , да се чете: “цялото си дялово участие в капитала
па дружеството, равняващо се на 112 565 лв.  /сто и дванадесет
хиляди петстотин шестдесет и пет лева/, представляваща стойно-
стта на внесената непарична вноска от Община Балчик в капитала
на  дружеството”.

Останалата част от решението остава непроменена.
Упълномощава   кмета   Николай   Ангелов   да   предприеме   

необходимите фактически и правни действия, произтичащи от
изменението на решението.

Гласували поименно със “За” - 19, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0

т. 7. Предложение за прекратяване на съсобственост меж-
ду община  Балчик и “ИНК  КОЛОР”  ЕООД по  отношение
на ПИ № 02508.84.263.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 848:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл.
36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик
и във връзка със заявление вх. № 30-1432-1/30.06.2011 г., общин-
ски съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобстве-
ността между Община Балчик и “ИНК КОЛОР” ЕООД с БУЛС-
ТАТ 130747751, представлявано от  управителя Христо  Петров
Христов, по отношение на УПИ ХVІ-263, кв. 92 по ПУП на гр.

Балчик /ПИ № 02508.84.263 по кадастралната карта на гр. Бал-
чик, ул. Дионисополис”/, целият с площ от 315 м2, като заявителя
изкупи частта  на Община Балчик, равняваща  се  на 45.00 м2  /
четиридесет и пет квадратни метра/ идеални части, съгласно АОС
№ 4061/01.07.2011 г..

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част  от имота в
размер на 4 050.00 лв. /четири хиляди и петдесет лева /, без ДДС 

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последва-
щите правни и фактически действия по отношение на решението.

Гласували поименно със “За” - 19, “Против” - 0, “Въздържал се” - 0

т. 8. Предложение за прекратяване на съсобственост меж-
ду община Балчик и Живка и Димитър Катранови по отно-
шение на ПИ № 02508.6.58.

      Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 849:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл.
36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик
и  във връзка със заявление вх. № 94Д-673-1/28.06.2011 г.,  об-
щински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобс-
твеността между Община Балчик и Живка и Димитър Катранови,
от гр.Варна, по отношение на УПИ VІ, кв. 2 по ПУП на в.з.”Ов-
чаровски плаж”, гр. Балчик, ПИ № 02508.6.58 по кадастралната
карта  на гр. Балчик, в.з.”Овчаровски  плаж”, целият  с площ от
509.00 м2, като заявителите изкупят частта на Община Балчик,
равняваща  се  на 39.00 м2  /тридесет и  девет квадратни  метра/
идеални части, съгласно АОС № 406/30.06.2011 г..

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част  от имота в
размер на  975.00 лв. /деветстотин седемдесет и пет лева /, без ДДС 

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последва-
щите правни и фактически действия по отношение на решението.

Гласували поименно със “За” - 18, “Против” - 0, “Въздържал се” - 1

т.9. Предложение  за  корекция  на  бюджета  за  сметка  на
планирания резерв по бюджет 2011 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 850:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински
съвет Балчик:

1. Дава съгласието си, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от НВМОП,
да бъде възложено на фирма изпълнението на строително монта-
жни работи в размер на необходимите 39 850 лева, за сметка на
резерва, като се завиши разходната част на бюджета в дейност
284 „Ликвидиране на последствия от стихийни бедствия и авари”
параграф 10 30 „ Текущ ремонт”

2. Дава съгласието си за сметка на резерва в местни дейности,
да бъде увеличено дофинансирането по читалища, както следва:

- на читалище с. Сенокос       увеличение в размер на ...5200 лева
- на читалище с. Оброчище    увеличение в размер на ...3200 лева
- на читалище с. Соколово     увеличение в размер на ...7000 лева
3. Упълномощава кмета на Общината да извърши последващи

правни и разпоредителни действия по изпълнение на решението.
Гласували поименно със “За” - 14, “Против” - 0, “Въздържал се” - 4

т.10. Предложение  за  отпускане на  финансова  помощ  на
Деян Енчев Енчев от град Балчик, за подготовка и участия
в автомобилни състезания.

         Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗСК
РЕШЕНИЕ 851:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка
със заявление вх. № 102 от  22.02.2011 година  от Деян  Енчев
Енчев от град Балчик, автомобилен състезател, Общински съвет
Балчик упълномощава кмета на общината да сключи договор за
реклама по време на автомобилни състезания, в размер на 10 000
(десет хиляди) лева.

Гласували поименно със “За” - 18, “Против” - 0, “Въздържал се” - 1

т.11.  Предложение за  отпускане на  финансова  помощ  за
подготвянето на документална книга за историята на мест-
ната власт в Балчик.

         Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗСК
РЕШЕНИЕ 852:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински
съвет Балчик отпуска финансова помощ, в размер на 6 000 (шест
хиляди) лева за начално финансиране подготвянето на докумен-
тална книга за историята на местната власт, за кметовете, предсе-
дателите на общински съвети, почетните граждани на град Бал-
чик  от Освобождението  през 1878  година до 2012 година,  на
Донка Гроздева и Цонка Сивкова от град Балчик, Николай Мир-
чев от град Добрич.

Гласували поименно със “За” - 14, Против” - 0, “Въздържал се” - 5

т.12. Предложение за отпускане на финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 853:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински

съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:
1. Марийка Николова Илиева от гр. Балчик, ул. “Стара плани-

на” № 35а,  за направени  разходи по  лечение на  съпруга й,   в
размер на 200.00 (двеста) лева.

Гласували поименно със “За” - 18, Против” - 0, “Въздържал се” - 1
2. Хюсеин Ахмед Яшар от гр. Балчик, ул. “П. Р. Славейков” № 51,

за закупуване на лекарства, в размер на 100 (сто) лева.
Гласували поименно със “За” - 18, Против” - 0, “Въздържал се” - 0
3. Николай Мирчев Тодоров от с. Оброчище, ул. “Ленена фабри-

ка” № 5, за закупуване на лекарства, в размер на 100.00  (сто) лева.
Гласували поименно със “За” - 18, Против” - 0, “Въздържал се” - 0
4. Калинка Иванова Мирчева от с. Безводица, за следоперати-

вно лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.
Гласували поименно със “За” - 18, Против” - 0, “Въздържал се” - 0




