
В РЕГИОНА                    6 февруари - 12 февруари 2014 г. 4

По първа точка от днев-
ния ред: Предложение за от-
даване под наем, чрез про-
веждане на публично опо-
вестен конкурс на помеще-
ние (стоматологичен каби-
нет), находящ се в Здравна
служба с. Дропла, община
Балчик.

Вносител: Николай Анге-
лов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 509:  1. На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от
ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОР-
ПУРОИ на ОбС  Балчик, да-
ва съгласието си помещение
/стоматологичен кабинет/ с
площ от 10.76 м2, 1/3 от ча-
калня, 1/3 санитарен възел,
всичко с площ от 17.38 м2
находящи се в Здравна слу-
жба, с. Дропла - публична
общинска собственост, ак-
тувана с АОС 361/
03.02.2000 г., да бъде отда-
дено под наем, съгласно
предназначението си, за
срок от 5 год. /пет години/,
чрез провеждане на публи-
чно оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална
годишна наемна цена при
провеждане на процедура-
та за отдаване под наем чрез
публично оповестен кон-
курс в размер на 66,74 лв. /
шестдесет и шест лева и се-
демдесет и четири стотин-
ки/, без ДДС. Наемната це-
на е определена по чл. 102
от Закона за лечебните за-
ведения.

3. Кандидатите за участие
следва да имат завършено
висше образование по ден-
тална медицина. Същите
следва да спазват предмета
на дейност, а именно пър-
вична извънболнична меди-
цинска помощ по дентална
медицина ида не се проме-
ня предназначението на на-
етия кабинет.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВА-
НЕ, регистрирани 14 об-
щински съветници

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

По втора точка от днев-
ния ред: Предложение за от-
даване под наем, чрез про-
веждане на публичен търг
на терен, находящ се в с. Се-
нокос  публична общинска
собственост за поставяне на
преместваем обект за тър-
говия на хранителни стоки.

Вносител: Николай Анге-
лов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 510:  На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС
и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУ-
РОИ на ОбС - Балчик, прие-
та с решение № 238/
27.02.2009 г., изменено и до-
пълнено с решение №748/
17.02.2011 г., дава съгласие-
то си терен с площ 60 м2,
находящ се в с. Сенокос  пу-
блична общинска собстве-
ност, актуван с АОС 81/
27.03.1998 г., представляващ
част от У ПИ № I, кв. 12 по
ПУП на с. Сенокос, целия с
площ от 4 410 м2, да бъде
отдадено под наем, за поста-
вяне на преместваем обект за
търговия с хранителни сто-
ки, за срок от 5 год. /пет го-
дини/, чрез провеждане на
публичен търг с тайно над-
даване.

2. Утвърждава начална
годишна наемна цена при
провеждане на процедура-
та за отдаване под наем чрез
публичен търг с тайно над-
даване в размер на 489,00
лв. /четиристотин осемде-
сет и девет лева/, без ДДС.

3. Кандидатите за участие
следва да са регистрирани
по Търговския закон и да са

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹ 35 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ, ïðîâåäåíî íà 30.01.2014 ã.
извършвали дейност, пред-
мет на търга а именно тър-
говия с хранителни стоки.
Същите следва да спазват
предмета на дейност.

4.Упълномощава кмета
на Община Балчик да из-
върши всички последващи
правни и фактически изпъл-
нение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВА-
НЕ, регистрирани 14 об-
щински съветници

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

По трета точка от днев-
ния ред: Предложение за ос-
вобождаване от местни та-
кси на членовете на добро-
волното формирование за
защита при пожари, бедст-
вия и извънредни ситуа-
ции,при община Балчик.

Вносител: Николай Анге-
лов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 511:  На ос-
нование чл. 21, ал. П, във
вр. с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
чл. 8, ал.VІ от ЗМДТ и чл. 8
от Наредба за определяне-
то и администрирането на
местните такси и цени  на
услуги  на територията на
Община Балчик, Общински
съвет-Балчик ОСВОБОЖ-
ДАВА изцяло от заплащане-
то на местни такси, опреде-
лени в чл. 2, ал. 1 от Наред-
ба за определянето и адми-
нистрирането на местните
такси и цени на услуги на
територията на Община
Балчик членовете на Доб-
роволното формирование
при община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВА-
НЕ, регистрирани 14 об-
щински съветници

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

По четвърта точка от дне-
вния ред:

Предложение за приема-
не на годишната програма
за управление и разпореж-
дане с имоти  общинска со-
бственост по реда на ЗОС
през 2014 година.

Вносител: Николай Анге-
лов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 512:  На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 8 и
т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.
8, ал. 9 от Закона за общин-
ската собственост, общин-
ски съвет  Балчик приема
годишна програма за упра-
вление и разпореждане с
имотите  общинска собст-
веност по реда на ЗОС през
2014 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВА-
НЕ, регистрирани 14 об-
щински съветници

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

По пета точка от дневния
ред: Предложение за прода-
жба чрез публичен търг на
общински имот, представля-
ващ полумасивна едноета-
жна сграда  пункт за изва-
ряване на ракия, с площ от
40 м2, ведно с прилежащо
дворно място ПИ №
58270.501.591 по кадаст-
ралната карта на с. Пряспа.

Вносител: Николай Анге-
лов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 513:  1. На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл.
41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал.
1 от Наредбата, определя-
ща реда за придобиване, уп-
равление и разпореждане с
общинско имущество, при-
ета с решение № 238/
27.02.2009 г. на Общински
Съвет  Балчик, дава съгла-
сие да се извърши продаж-
ба чрез публичен търг на
общински имот, съгласно
АОС № 156/14.10.1998 г и
№ 4345/12.12.2013 г., пре-
дставляващ: полумасивна
едноетажна сграда -  пункт
за изваряване на ракия с
площ от 40 м2, ведно с при-
лежащо дворно място ПИ №

58270.501.591 по кадаст-
ралната карта на село Пря-
спа, с площ от 1015 м2 /хи-
ляда и петнадесет квадрат-
ни  метра/.

2. Одобрява пазарната
оценка на имота по т.1 в раз-
мер на 11 250.00 лв.  /еди-
надесет хиляди двеста и пе-
тдесет лева/, без ДДС като
начална цена за провежда-
не на търга;

3.Упълномощава Кмета
на Общината да организи-
ра провеждането на търга
по реда на Глава седем от
Наредбата, определяща ре-
да за придобиване, управ-
ление и разпореждане с об-
щинско имущество, приета
с решение № 238/
27.02.2009 г. на Общински
Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВА-
НЕ, регистрирани 14 об-
щински съветници

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

По шеста точка от днев-
ния ред: Предложение за
прекратяване на съсобстве-
ност между община Балчик
и Мариян Иванов Ананиев
от гр. Добрич.

Вносител: Николай Анге-
лов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 514: 1. На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2
от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОР-
ПУРОИ на ОбС-Балчик и
във връзка със заявление вх.
№ 94М-1458-10/
20.12.2013 г., Общински
съвет Балчик дава съгласи-
ето си да се прекрати съсо-
бствеността между Община
Балчик и Мариян Иванов
Ананиев от гр. Добрич, ул.
“Ропотамо” №9, ап.3, по
отношение на ПИ №
02508.2.153 по кадастрал-
ната карта на гр. Балчик /
УПИ ХХХV, кв.7 по ПУП
на в.з. “Момчил”/, целия с
площ от 558 м2, като Ма-
риян Ананиев изкупи част-
та на Община Балчик, рав-
няваща се на 58 м2 /петде-
сет и осем квадратни мет-
ра/ идеални  части, актува-
ни с АОС № 4347/
06.01.2014 г.

2. Одобрява пазарната
оценка на общинската част
от имота в размер на
2610.00 лв. /две хиляди ше-
стстотин и десет лева/, без
ДДС.

3. Упълномощава Кмета
на община Балчик да извър-
ши последващите правни и
фактически действия по из-
пълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВА-
НЕ, регистрирани 14 об-
щински съветници

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

По седма точка от днев-
ния ред: Предложение за
учредяване на безвъзмездно
право на ползване на об-
щински имот за осъществя-
ване на дейността на ГПУ
Балчик в етаж от сграда на
ул. Черно море № 18 град
Балчик.

Вносител: Николай Анге-
лов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 515: На осно-
вание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от
ЗОС, чл. 58, ал. 3 от Наред-
бата за реда за придобива-
не, управление и разпореж-
дане с общинско имущест-
во, Общински съвет Балчик:

РЕШИ:
1. Учредява на ГПУ - Бал-

чик безвъзмездно право на
ползване върху втория етаж
от двуетажна жилищна сгра-
да с идентификатор
02508.84.368.1 по кадаст-
ралната карта на гр. Балчик,
състоящ се от седем броя
канцеларии с различна
площ, коридор и склад с
площ 112 кв. м., админист-

ративен адрес: гр. Балчик,
ул. „Черно море” № 18 - об-
щинска собственост, акту-
ван с АОС № 3986 от
17.02.2011 год.

2. Упълномощава Кмета
на Община Балчик да пред-
приеме всички необходими
фактически и правни дейс-
твия в изпълнение на нас-
тоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВА-
НЕ, регистрирани 14 об-
щински съветници

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

По осма точка от днев-
ния ред: Предложение за от-
пускане на финансови  по-
мощи на граждани.

Вносител: д-р Маргари-
та Калинова  председател на
ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 516: На осно-
вание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.
23 от ЗМСМА, Общински
съвет  Балчик дава съгласи-
ето си да се отпуснат едно-
кратни финансови помощи,
както следва:

1. Кръстинка Добрева
Маринова от град Балчик,
за лечение, в размер на
400.00 (четиристотин) ле-
ва.

2. Васил Николов Събев
от с. Дропла, за лечение, за
лечение, в размер на 400.00
(четиристотин) лева. Сред-
ствата да се получат от си-
нът му Никола Василев Съ-
бев.

3. Исмаил Хюсеинов
Алиев от гр. Балчик, за ле-
чение, в размер на 250.00
(двеста и петдесет) лева.

4. Иван Ангелов Илиев от
с. Оброчище, за социално
подпомагане, в размер на
200.00 (двеста) лева. Сред-
ствата да се получат от кме-
та на с. Оброчище.

5. Дияна Стефанова Ди-
митрова от с. Сенокос, за со-
циално подпомагане, в раз-
мер на 200.00 (двеста) лева.
Средствата да се получат от
кмета на с. Сенокос.

6. Пенка Еленкова Мари-
нова от с. Оброчище, за со-
циално подпомагане, в раз-
мер на 150.00 (сто и петде-
сет) лева. Средствата да се
получат от кмета на с. Об-
рочище.

7. Юрдер Гюрселов Фев-
зиев от с. Ляхово, за лече-
ние, в размер на 200.00 (две-
ста) лева.

8. Нерман Асанова Юсе-
инова от с. Преспа, за со-
циално подпомагане, в раз-
мер на 300.00 (триста) ле-
ва.

9. Енгин  Исметов Идри-
зов от с. Оброчище, за ле-
чение, в размер на 400.00
(четиристотин) лева. Сред-
ствата да се получат от кме-
та на с. Оброчище.

10. Донка Маринова
Стефанова от с. Оброчище,
за социално подпомагане, в
размер на 150.00 (сто и пе-
тдесет) лева.

11. Стойка Иванова Ата-
насова от гр. Балчик, за ле-
чение, в размер на 400.00
(четиристотин) лева.

12. Севгинар Алиосма-
нова Пехливанова от гр.
Балчик, за социално подпо-
магане, в размер на 150.00
(сто и петдесет) лева.

13. Алил Салиев Юсеинов
от с. Сенокос, за социално
подпомагане, в размер на
150.00 лева. Средствата да
се получат от кмета на с. Се-
нокос.

14. Халкин Муйдинов Мус-
тафов от гр. Балчик, за лече-
ние, в размер на 400.00 (чети-
ристотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВА-
НЕ, анблок, регистрирани
14 общински съветници

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

По девета точка от днев-

ния ред:
Одобряване на ПУП-Пар-

целарен план за “Външно
ел.захранване на Претовар-
на станция за ТБО ПИ
02508.544.618   част “Въз-
душен кабел 20 кV” по ка-
дастралната карта на гр.Бал-
чик.

Вносител: Николай Анге-
лов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 517: І. На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА и чл. 129 от За-
кона за устройство на тери-
торията, Общински съвет -
Балчик одобрява ПУП-Пар-
целарен план за  “Външно
ел.захранване на Претовар-
на станция за ТБО ПИ
02508.544.618  част “Въз-
душен кабел 20 кV” по ка-
дастралната карта на гр.
Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на
общината в 7-дневен срок
от приемане на решението,
същото да бъде изпратено
за обнародване в “Държа-
вен вестник”.

ГЛАСУВАНЕ, регистри-
рани 14 общински съветни-
ци

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

По десета точка от днев-
ния ред:

Одобряване на ПУП-Пар-
целарен план за “Захранващ
водопровод на ПИ
39459.3.45” по кадастрална-
та карта на с. Кранево, об-
щина Балчик .

Вносител: Николай Анге-
лов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 518: І. На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА и чл. 129 от За-
кона за устройство на тери-
торията, Общински съвет -
Балчик одобрява ПУП-Пар-
целарен план за  “Захран-
ващ водопровод за ПИ
39459.3.45” по кадастрал-
ната карта на с. Кранево,
Община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на об-
щината в 7-дневен срок от
приемане на решението, съ-
щото да бъде изпратено за об-
народване в “Държавен вес-
тник”.

ГЛАСУВАНЕ, регистри-
рани 14 общински съветни-
ци

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

По единадесета точка от
дневния ред:

Одобряване на ПУП-Пар-
целарен план за “Електроза-
хранване на ПИ 39459.3.45”
по кадастралната карта на
с.Кранево, Община Балчик.

Вносител: Николай Анге-

лов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 519: І. На ос-

нование чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА и чл. 129 от За-
кона за устройство на тери-
торията, Общински съвет -
Балчик одобрява ПУП-Пар-
целарен план за  “Електро-
захранване на ПИ
39459.3.45” по кадастрал-
ната карта на с. Кранево,
Община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на
общината в 7-дневен срок
от приемане на решението,
същото да бъде изпратено
за обнародване в “Държа-
вен вестник”.

Г Л А С У В А Н Е ,
регистрирани 14 общински
съветници

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

По дванадесета точка от
дневния ред: Одобряване на
ПУП-План за застрояване за
ПИ № 53120.29.134 по
кадастралната карта на
с.Оброчище, Община
Балчик, заедно с
предвидения начин на
застрояване.

Вносител: Николай
Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 520: I. На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА, съгласно чл.
129, ал. 1 от Закона за ус-
тройство на територията,
Общински съвет - Балчик
одобрява ПУП-План за
застрояване  за  ПИ №
53120.29.134 по кадаст-
ралната карта на с. Об-
рочище, Община Балчик.

II. Задължава Кмета на
общината в 7-дневен срок
от приемане на решение-
то, същото да бъде  изп-
ратено за обнародване в
“Държавен вестник”

  ГЛАСУВАНЕ, регистри-
рани 14 общински съветни-
ци

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

По  т ри надесета  т очка
от дневния ред: Одобрява-
не на ПУП- План за заст-
рояв ан е за  ПИ №
02508 .90.701 по ка даст-
ралната карта на гр. Бал-
чик, заедно с предвидения
начин на застрояване.

Вносител: Николай Анге-
лов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 521: I. На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА, съгласно чл.
129, ал. 1 от Закона за ус-
тройство на територията,
Общински съвет - Балчик
одобрява ПУП-План за
застрояване  за  ПИ №
02508.90.701 по кадаст-

ралната карта на град
Балчик.

 II. Задължава Кмета на
общината в 7-дневен срок
от приемане на решение-
то, същото да бъде изпра-
тено за обнародване в
“Държавен вестник”

ГЛАСУВАНЕ, регистри-
рани 14 общински съветни-
ци

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

По четиринадесета точ-
ка от дневния ред:

Предложение за продаж-
ба чрез публичен търг на
общински имот, представля-
ващ незастроен поземлен
имот с идентификатор №
02508.1.68 по кадастрална-
та карта на гр. Балчик, в.з.
„Изгрев”

Вносител: Николай Анге-
лов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 522: 1. На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл.
41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал.
1 от Наредбата, определя-
ща реда за придобиване, уп-
равление и разпореждане с
общинско имущество, при-
ета с решение № 238/
27.02.2009 г. на Общински
Съвет  Балчик, дава съгла-
сие да се извърши продаж-
ба чрез публичен търг на
общински имот, съгласно
АОС № 4344/03.12.2013 г.,
представляващ незастроен
поземлен имот с идентифи-
катор № 02508.1.68 по ка-
дастралната карта на гр.
Балчик, в.з. “Изгрев” с
площ от 466  м2 /четирис-
тотин шестдесет и шест ква-
дратни метра/.

2. Одобрява пазарната
оценка на имота по т.1 в раз-
мер на 23 300.00 лв. /дваде-
сет и три хиляди и триста
лева/, без ДДС като начал-
на цена за провеждане на
търга;

3. Упълномощава Кме-
та на Общината да орга-
низира  провеждан ето на
т ърга п о реда  н а  Гл ав а
седем от Наредбата, оп-
ределяща реда за придо-
би ван е ,  уп рав л ен ие  и
разп ореждан е с общинс-
ко имуществ о,  п ри ет а с
решен и е № 238 /
27.02.2009 г. на  Общин-
ски Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВА-
НЕ, регистрирани 14 об-
щински съветници

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

Виктор Лучиянов,
Председател на

ОбС  Балчик

ОБЯВА за публичен търг с тайно наддаване за продажба
на недвижими имоти, частна общинска собственост -

в.з. "Момчил"
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ

на ОбС - Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 год.,
изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.;

Решения № 492 и № 493 от 19.12.2013 г. на Общински Съвет -  Балчик и
във връзка със Заповед № 95 /27.01.2014 г. на Кмета на Община Балчик.
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими

имоти, частна общинска собственост, както следва:
1. Незастроен урегулиран поземлен имот № VІ, кв. 1 по ПУП на в.з.

"Момчил", гр. Балчик, с площ от 551 м2, представляващ ПИ № 02508.2.12
по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална цена 17 632.00 лв. /
седемнадесет хиляди шестстотин  тридесет и два лева/, без ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот № V, кв. 1 по ПУП на в.з.
"Момчил", гр. Балчик, с площ от 555 м2, представляващ ПИ № 02508.2.13
по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална цена 17 760.00 лв. /
седемнадесет хиляди седемстотин и шестдесет лева/, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 19.02.2014 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик
в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 03.02.2014 г. до
17.02.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или
по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 18.02.2014  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в
срок до 16.00 ч. на 18.02.2014 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова




