
              8 ноември - 14 ноември 2012г.  3П О З И Ц И И

По първа точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг
на магазин за продажба и поправка на очила, представляващ обособена част от сградата
на “Медицински център І” ЕООД град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 240: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16

/1/ от НОРПУРОИ дава съгласието си магазин за поправка и продажба на очила с площ от
8.00 м2, представляващ обособена част от сградата на “МЦ І”  ЕООД в гр. Балчик – публична
общинска собственост, актувана с АОС 217/22.02.1999г., да бъде отдадено под наем, съгласно
предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/

       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата под
наем за отдаване под наем чрез публичен търг в размер на 234.24 лв. /двеста тридесет и
четири и двадесет и четири стотинки/, без ДДС.

       3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да
извършват дейност, предмет на търга.

       4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни
и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По втора точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг
на помещение /стоматологичен кабинет/ с площ от 19.35 м2, стерилизационна, склад и
чакалня, находящи се в сградата на бивше училище в с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 241: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16

/1/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, дава съгласието си помещение /стоматологичен
кабинет/ с площ от 19.35 м2, стерилизационна, склад и чакалня, всичко с площ от 31.45 м2
находящи се в сградата на бивши училище в с. Кранево - публична общинска собственост,
актувана с АОС 353/20.01.2000 г., да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението
си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публичен търг.

       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за
отдаване под наем чрез публичен търг в размер на 1 219.00 лв. /хиляда двеста и деветнадесет
лева/, без ДДС.

       3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да
извършват дейност, предмет на търга а именно първична извънболнична медицинска
помощ по дентална медицина.

       4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни
и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По трета точка от дневния ред: 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
РЕШЕНИЕ 242: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16

/1/ от НОРПУРОИ но ОбС – Балчик, дава съгласието си помещение /медицински кабинет/
с площ от 9.00 м2, 1/3 от манипулационна и 1/3 от чакалня, всичко с площ от 14.50 м2
находящи се в Здравна служба, с. Дропла - публична общинска собственост, актувана с
АОС 361/03.02.2000 г., да бъде отдадено под наем чрез провеждане на публичен търг,
съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/.

       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за
отдаване под наем чрез публичен търг в размер на 562.02 лв. /петстотин шестдесет и два
лева и две стотинки/, без ДДС.

       3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да
извършват дейност, предмет на търга а именно първична извънболнична медицинска
помощ.

       4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни
и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен
търг на помещение /стоматологичен 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
РЕШЕНИЕ 243: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16

/1/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, дава съгласието си помещение /стоматологичен
кабинет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от манипулационна и 1/3 от чакалня, всичко с площ от 14.50
м2  находящи се в Здравна служба, с. Дропла - публична общинска собственост, актувана
с АОС 361/03.02.2000 г., да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, за срок
от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публичен търг.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за
отдаване под наем чрез публичен търг в размер на 562.02 лв. /петстотин шестдесет и два
лева и две стотинки/, без ДДС.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да извършват
дейност, предмет на търга а именно първична извънболнична медицинска помощ по
дентална медицина.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и
фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По пета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за одобряване пазарна оценка
за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда,
представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.84.13 по кадастралната карта на
град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 244:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹ 18 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ- Áàë÷èê, ïðîâåäåíî íà 30.10.2012 ã.
ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Х-204-1/15.08.2012
г., одобрява пазарна оценка в размер на 36 090.00 лв. /тридесет и шест хиляди и деветдесет
лева/, без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена
върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.84.13 по
кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ І, кв. 302 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 1 203 м2
/хиляда двеста и три квадратни метра/, актуван с АОС № 3336/12.08.2008 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По шеста точка от дневния ред: Разглеждане заявление от Велимир Бойков Анещев,
упълномощен представител на “Стар 2007” ЕООД за прекратяване на съсобственост с
община Балчик по отношение на ПИ № 48982.501.202 по кадастралната карта на с.
Царичино.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 245:  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. № 94В-
464-3/05.09.2012 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати
съсобствеността между Община Балчик и “Стар 2007” ЕООД с ЕИК 202107782,
представлявано от управителя Мария Владимировна Павлова, чрез пълномощника си
Велимир Бойков Анещев по отношение на ПИ № 48982.501.202 по кадастралната карта на
с. Царичино /УПИ XV-202, кв. 21 по ПУП на с. Царичино/ целият с площ от 1474 м2, като
“Стар 2007” ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 174.00 м2 /сто
седемдесет и четири квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4251/17.09.2012 г.

1. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4089.00 лв.
/четири хиляди и осемдесет и девет лева /, без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и
фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По седма точка от дневния ред: Разглеждане заявление от Милка Ганева Тилева и Милко
Иванов Тилев за прекратяване на съсобственост с община Балчик по отношение на ПИ №
39459.503.97 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 246:  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. № 94М-
670-1/29.09.2012 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати
съсобствеността между Община Балчик и Милка Ганчева Тилева и Милко Иванов Тилев
от гр. Пловдив, по отношение на ПИ № 39459.503.97 по кадастралната карта на с. Кранево,
общ. Балчик, целият с площ от 342 м2, като Милка и Милко Тилеви изкупят частта на
Община Балчик, равняваща се на 36.00 м2 /тридесет и шест квадратни метра/ идеални
части, актувани с АОС № 4253/2012 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1 800.00 лв. /
хиляда и осемстотин  лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и
фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По осма точка от дневния ред: Предложение за актуализация на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 247:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от

Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик актуализира годишната
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на
ЗОС през 2012 г., приета с решение № 45 от 26.01.2012 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Г – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените
в тях наематели” със следният  имот:

- Апартамент № 2, ет. 1, вх. в бл. № 39 в жк “Балик”, гр. Балчик, представляващ
самостоятелен обект в сграда № 02508.77.62.2.2 по кадастралната карта на гр. Балчик.

ГЛАСУВАНЕ:
20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По девета точка от дневния ред: Разглеждане молба от Стелка Костадинова Маринова от
град Балчик за закупуване на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 248:  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, настаняване 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. № 94С-952-2/19.09.2012 г. от Стелка Костадинова
Маринова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.2 по
кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 2, ет. 1, вх. В, бл. 39 в ж.к
“Балик” гр. Балчик, с площ от 33.56 м2 състоящ се от дневна, кухненски бокс и сервизно
помещение; общи части с площ - 3.53 м2, актуван с АОС № 3963/03.02.2011 г., за сумата от
15 136.40 лв. /петнадесет хиляди сто тридесет и шест лева и 40 ст./ на наемателя на
общинското жилище Стелка Костадинова Маринова.

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещия
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.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”
По десета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на парична награда на

екипажа на РК БК5336 с капитан Янаки Узунов за проведена операция по изваждане на
удавник от Черно море .

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината                             /Продължава на стр.4/




