
ПОЗИЦИИ  12 май - 18 май 2011 г. 4

Решение 809 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

РЕШЕНИЕ 809: На осно-
вание чл. 21, ал. 1, т. 1 от
ЗМСМА, общински съвет
Балчик избира Стефан Па-
найотов Диков за член на
Постоянната комисия по
обществен ред, сигурност.
Транспорт.

Гласували със “За” - 17,
“Против” - 0, “Въздържал
се” – 0

Решение 810 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

РЕШЕНИЕ 810: На осно-
вание чл. 21, ал. 1, т. 1 от
ЗМСМА, общински съвет
Балчик избира Стефан Пана-
йотов Диков за член на Пос-
тоянната комисия по здраве-
опазване, спорт и култура.

Гласували със “За” - 17,
“Против” - 0, “Въздържал
се” – 0

Решение 811 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

18. Предложение за отмя-
на на Решение 776 прието
по Протокол № 61 от засе-
дание на ОбС - Балчик, про-
ведено на 31.03.2011 година.

Вносител: Стефан Павлов
- председател на ОбС - Бал-
чик

РЕШЕНИЕ 811: На осно-
вание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, общински съвет
Балчик не приема предло-
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жението за отмяна на Реше-
ние 776, прието по Прото-
кол № 61 от заседанието на
общински съвет - Балчик,
проведено на 31.03.2011 го-
дина.

Гласували със “За” - 0,
“Против” - 11, “Въздържал
се” – 6

Решение 812 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

19.  Предложение за акту-
ализация на Годишната
програма за управление и
разпореждане с имоти - об-
щинска собственост през
2011 година.

Вносител: Николай Анге-
лов - кмет на община Бал-
чик

РЕШЕНИЕ 812:
І. На основание чл. 21, ал.

1, т. 23 от ЗМСМА във връз-
ка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, общински съвет -
Балчик не приема предло-
жението по т. 1 за допълва-
не на Програмата в Раздел
ІІІ Б - “Имоти, които Общи-
на Балчик има намерение
да продаде”.

Гласували поименно със
“За” - 5, “Против” - 2, “Въз-
държал се” - 10

ІІ. На основание чл. 21, ал.
1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА
и чл. 8, ал. 9 от Закона за об-
щинската собственост, об-
щински съвет - Балчик ак-

туализира годишната прог-
рама за управление и раз-
пореждане с имотите - об-
щинска собственост по ре-
да на ЗОС през 2011 г., при-
ета с решение № 752 от
17.02.2011 г., като допълва:

1. Раздел ІІІ Г - “Имоти, ко-
ито Община Балчик има на-
мерение да продаде на нас-
танените в тях наематели”,
със следните имоти:

-Двадесет броя апарта-
менти в сграда етажна соб-
ственост - вход В на бл. 39 в
жк “Балик” гр. Балчик с
идентификатор на сградата
02508.77.62.2 по кадастрал-
ната карта на гр. Балчик.

Гласували поименно със
“За” - 17, “Против” - 0, “Въз-
държал се” - 0

2. Раздел  ІІІ Б - Допълнение
“Имоти, които Община Бал-
чик има намерение да прода-
де” със следните  имоти:

1.1. Поземлен имот №
02508.55.178 по кадастрална-
та карта на гр. Балчик, пре-
дставляващ  второстепенна
улица с площ от 952 м2;

1.2. Поземлен имот №
02508.55.22 по кадастрална-
та карта на гр. Балчик, пре-
дставляващ второстепенна
улица с площ от 892 м2;

1.3. Поземлен имот №
02508.55.180 по кадастрална-
та карта на гр. Балчик, пре-

дставляващ второстепенна
улица с площ от 2 568 м2;

1.4. Поземлен имот №
02508.55.177 по кадастрална-
та карта на гр. Балчик, пре-
дставляващ второстепенна
улица с площ от 1 016 м2;

1.5. Поземлен имот №
02508.55.182 по кадастрална-
та карта на гр. Балчик, пре-
дставляващ второстепенна
улица с площ от 158 м2.

Гласували поименно със
“За” - 17, “Против” - 0, “Въз-
държал се” - 0

Решение 813 Протокол 62
от 28.04.2011 г.

20. Предложение за про-
дажба чрез конкурс на пъ-
тища с отпаднало предназ-
начение в бившия стопанс-
ки двор, град Балчик.

Вносител: Николай Анге-
лов - кмет на община Бал-
чик

РЕШЕНИЕ 813:  1. На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от За-
кона за общинската собст-
веност и във връзка със
свое Решение № 605 от
28.05.2010 г.  Общински съ-
вет - Балчик дава съгласие-
то си да се проведе конкурс
за продажба на следните
имоти - частна общинска
собственост:

1.1. Поземлен имот №
02508.55.178 по кадастрална-

та карта на гр. Балчик, пре-
дставляващ  второстепенна
улица с площ от 952 м2;

1.2. Поземлен имот №
02508.55.22 по кадастрална-
та карта на гр. Балчик, пре-
дставляващ второстепенна
улица с площ от 892 м2;

1.3. Поземлен имот №
02508.55.180 по кадастрална-
та карта на гр. Балчик, пре-
дставляващ второстепенна
улица с площ от 2 568 м2;

1.4. Поземлен имот №
02508.55.177 по кадастрална-
та карта на гр. Балчик, пре-
дставляващ второстепенна
улица с площ от 1 016 м2;

1.5. Поземлен имот №
02508.55.182 по кадастрална-
та карта на гр. Балчик, пре-
дставляващ второстепенна
улица с площ от 158 м2.

2. Конкурсът да се прове-
де при следните условия:

2.1. Начална цена: не по-
ниска от:

- 23 800.00 лв. /двадесет и
три хиляди и осемстотин ле-
ва/ за  поземлен имот №
02508.55.178 по кадастрална-
та карта на гр. Балчик;

- 22 300.00 лв. /двадесет и
две хиляди и триста лева/ за
поземлен  имот №
02508.55.22 по кадастрална-
та карта на гр. Балчик;

- 64 200.00 лв. /шестдесет
и четири хиляди и двеста ле-

ва/ за поземлен имот №
02508.55.180 по кадастрална-
та карта на гр. Балчик;

-25 400.00 лв. /двадесет и
пет хиляди и четиристотин
лева/ за поземлен имот №
02508.55.177 по кадастрална-
та карта на гр. Балчик;

-3 950.00 лв. /три хиляди
деветстотин и петдесет ле-
ва/ за поземлен имот №
02508.55.182 по кадастрал-
ната карта на гр. Балчик;

2.2. До участие в конкур-
са се допускат юридически
лица, регистрирани по За-
кона за кооперациите;

2.3. Кандидатите следва да
са собственици на имоти, раз-
положени в съседство на имо-
тите, предмет на конкурса;

2.4. Кандидатът, спечелил
конкурса и сключил дого-
вор за продажба се задъл-
жава да опазва съществува-
щите водопроводи и елпро-
води, като гарантира достъ-
па за тяхното обслужване
със съответния сервитут.

3. Упълномощава кмета
на Община Балчик да про-
веде конкурса и сключи до-
говор за продажба.

Гласували поименно със
“За” - 17, “Против” - 0, “Въз-
държал се” – 0

Стефан Павлов
Председател на ОбС

Тази песен на Слави
Трифонов се превърна в
хит. Тя показва грозната
картина в България. На-
родът бил необразован,
разцепен, некачествен.
Ами кой да го направи
друг, като примерът ид-
ва отгоре? Народът е ог-
ледало, в което се оглеж-
да деформираният лик на
родната ни политика.

Политиците трябва да
се съобразяват с базата,
както един учител с кла-
са си. Ако е силен – лес-
но, ако е слаб – трябва
много труд. От обиди и
ругатни полза няма. То-
ва показва безсилието на
„учителите”. Ние не сме
японци. Те са обединени,
работят в екип, разумни
са, спокойни. Такава е
нагласата им към живо-

Ирена Илиева

та, така ги възпитават.
Ние сме друго и с нас
трябва да се работи по
друг начин.

Няма такава държава,
в която уж независимите
медии така да са подчи-
нени на властимащите и
така да се усеща. Често
поведението им е гавра с
обикновения човек, който
за тях сякаш е малоумен.
Сутрешните предавания
вместо да разтоварват и
зареждат с енергия, пра-
вят точно обратното. Ня-
ма такава държава, в ко-
ято на всички разноцвет-
ни партии така да им из-
бива червеното като ос-
новен цвят. Тогава как да
искаме силна опозиция?

В коя държава се пла-
щат такива безумни сме-
тки за ток, вода, данъци,
несъобразени с мижавите
заплати и пенсии.

Няма такава държава с
над 133 партии – лапачи.
Кризата, разбира се, е бла-
годатна хранителна среда
за тях. В коя държава це-
ните на стоки за бита и осо-
бено хранителните в сто-
лицата, са по-ниски от те-
зи в провинцията, а запла-

тите там – по-високи? Къ-
де по света се обявяват
срещу вековни обичаи на
народа и ги преекспонират
в медиите толкова негати-
вно? Няма такава държа-
ва, в която майките да из-
хвърлят децата си в кон-
тейнери, тоалетни или до-
мове, да ги насилват и би-
ят. Къде по света деца изо-
ставят родителите и бли-
зките си или ги убиват за
пари? Ние сме на едно от
първите места в света по
самоубийства и психичес-
ки разстройства, защото и
в семействата, и в държа-
вата се живее на принци-
па „Който издържи”. Око-
ло 3 милиона българи са на
вън, за да живеят по-доб-
ре и да помпят финансово
държавата, като подпома-
гат близките си, които се
налага у нас да изплащат
кредити с безумни лихви,
защото такава е политика-
та на банките ни, а уж сме
в ЕС.

Къде го има този хаос
в здравната система, кой-
то убива хора! Единстве-
ното позитивно нещо в та-
зи „реформа” е, че лека-
рите се спасиха от хипо-
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ходричните пациенти, ко-
ито бяха постоянен кон-
тингент на болниците.
Напразно лекарите обяс-
няват, че вечни болести
няма. Това, че този тип хо-
ра чувстват постоянен
дискомфорт и проблем на
най-горната част на тяло-
то, където човек сам си
ги отглежда. Няма така-
ва държава, в която адми-
нистрацията толкова да
пречи на гражданите, вме-
сто да им бъде в услуга.

Всичко това се трупа
върху малкия човек и го
прави още по-злобен и за-
вистлив, защото нещата
вече излизат от нормал-
ните си граници. Бълга-
ринът днес трябва да
престане да влиза и в спо-
рове – кой е по-богат, по-
силен, по-голям, по-по-
най! А това е характер-
но, не само за обикнове-
ните хора, но и за т.н.
„български елит”. В кни-
гата на книгите е казано:
„По-големите да бъдат
като малките и оня, кой-
то началства да бъде ка-
то оня, който слугува”
/Лука 22:26/

Ирена ИЛИЕВА

На основа-
ние чл. 35, ал.
1 от ЗОС; чл.
68 от НОР-
ПУРОИ на

ОбС-Балчик; Решения
№ 476 от 16.12.2009 г.
и № 772/31.03.2011г.
на Общински Съвет -
Балчик и във връзка
със Заповед № 316/
26.04.2011 г. на Кмета
на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публи-
чен търг с тайно над-
даване за продажба на
недвижим имот, част-
на общинска собстве-
ност, представляващ:

Незастроен урегули-
ран поземлен имот с
площ от 567.00 м2, пре-
дставляващ УПИ ІХ, кв.
19 по ПУП на с. Рога-
чево, община Балчик /
ПИ № 62788.501.633
по кад. карта на с. Ро-
гачево /, при начална
цена 27 216.00 лв. /два-
десет и седем хиляди
двеста и шестнадесет
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лева /, без ДДС.
Търгът ще се прове-

де на 18.05.2011 г. от
10.00 ч. в залата на
ОбА - Балчик в сгра-
дата на пл."21 септем-
ври" № 6.

Закупуването на тръж-
ни книжа - всеки рабо-
тен ден от 02.05.2011 до
13.05.2011 г. на касата на
ОбА - Балчик.

Депозитът за учас-
тие в търга се внася
на касата на Община
Балчик или по посо-
чена в тръжните кни-
жа банкова сметка, в
срок до 15.30 ч.  на
17.05.2011  г.

Заявление за участие,
комплектовано с изиску-
емите документи се по-
дава в срок до 16.00 ч. на
17.05.2011 г. в Информа-
ционния център на Об-
щина Балчик.

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




