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/Продължава от стр. 3/
§1. Създава нов  член 35а  със  следния текст:
Ал. 1. Лице, ползващо медико-социални услуги, социална подкрепа и социално включване и комунално-

битови  услуги  заплаща такса  в  размер 0,20 лв.  на  час.
Ал.  2.  Таксата  се  заплаща  само  за  периода  на  ползване  на  услугата,  като  същата  се  изчислява

пропорционално  на  времето,  през което  лицето е  ползвало  услугата  за  съответния  месец.
§ 2. В чл. 36, Ал. 1 се създава нова точка 4   Таксите по чл. 35а се начисляват и събират от назначения

персонал в  звеното  за услуга  и  се внасят  в  общинския бюджет до 25-то число на  следващия месец.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
19    “За”,   0    “Против”,   0    “Въздържали се”
По петнадесета точка от дневния ред: Предложение  за изменение на Решение 122, т. 2  от Протокол №

12  на ОбС   Балчик от 17.05.2012 г.
Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 161: На  основание  чл. 21,  ал.  1,  т.  6  от ЗМСМА,  Общински  съвет  -  Балчик  утвърждава

нова  редакция на  т.  2  от  решение 122 прието с  протокол  №12  от  17 май  2012 г.
т. 2 Да се чете:
Утвърждава  сборен първоначален бюджет на приходите  за 2012 година в размер  на 23 788 178  лева,

съгласно  приложение № 1,  в  т. ч.
-  приходи  държавна  отговорност 7 034 968  лева
в т. ч. а) по  чл.  10,  ал.  1 от  ЗДБРБ  за 2012  г. 6 088 525  лева

б) преходен остатък ат 2011 г.                                   946 443 лева
- приходи от местни дейности                            16 753 210 лева

в т. ч. а)  трансфери  за  местни  дейности       323 500  лева
от  тях    обща изравнителна  субсидия       269 200  лева

-  за  зимно  поддържане  и общински пътища         54 300 лева
б)  целеви капиталови  разходи       318 200  лева

от тях за ремонт на  ІV класна пътна  мрежа       212 000  лева
в)  собствени  приходи                      16 111 510 лева

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
19    “За”,   0    “Против”,   0    “Въздържали се”
По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение  за  промяна  на Решение 128  по Протокол  №  12

от  заседание  на  общински  съвет   Балчик,  проведено  на  17.05.2012 г.
Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 162:    1. На основание чл. 21,  ал. 1, т. 8  от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от Закона  за общинската

собственост  и  във  връзка  със  Заповед  №  РД-11-01-13  от  28.05.2012  г.  на  Областен  Управител  на
Област  Добрич,  Общински  съвет    Балчик:

                        1.1. Отменя  точка  2.2. и  точка  2.3.  от  решение №  128 по  протокол №  12  от  заседание на
Общински съвет    Балчик,  проведено  на  17.05.2012 г.

1.2.  Точка  2.4.  става точка 2.2.
2.  В  останалата си  част  решение  №  128/17.05.2012  г.  остава  непроменено.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
19    “За”,   0    “Против”,   0    “Въздържали се”
По седемнадесета  точка от дневния  ред: Предложение  за  одобряване  на ПУП-План за  застрояване  за

ПИ  №  02508.62.642 по кадастралната  карта  на местността  “Тузлата”  град  Балчик.
Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 163:   I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона

за устройство  на  територията, Общински  съвет  - Балчик  одобрява ПУП-План за  застрояване  за
ПИ № 02508.62.642  по кадастралната карта на  местност “Тузлата”  Балчик,  заедно  с предвидения
начин на  застрояване.

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

ГЛАСУВАНЕ:
19 За”,   0    “Против”,   0    “Въздържали се”
По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план “Кабелна

линия 20кV  от ТП  №  250, минаваща  през ПИ  №  62788.35.32,  ПИ № 62788.31.38,  ПИ № 62788.24.27,
ПИ  №  62788.23.22  за  електрозахранване  на  трафопост  тип  БКТП  20/0.4  кV  в  62788.35.25  по
кадастралната карта  на  с.  Рогачево.

Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 164:    I. На  основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА и чл.  129,  ал. 1  от Закона за

устройство  на  територията,  Общински съвет  -  Балчик  одобрява:
1.1 ПУП-Парцеларен  план  “Кабелна  линия  20  kV от ТП  № 250  минаваща през ПИ  № 62788.35.32,

ПИ  №  62788.31.38,  ПИ  №  62788.24.27,  ПИ  №  62788.23.22  за  електрозахранване  на  трафопост  тип
БКТП  20/0.4  kVA  в  62788.35.25”  по  кадастралната карта  на  с.  Рогачево, община  Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено
за  обнародване в “Държавен  ГЛАСУВАНЕ:

19    “За”,   0    “Против”,   0    “Въздържали се”
По  деветнадесета  точка  от  дневния  ред:  Предложение  за  безвъзмездно  прехвърляне  на  Държавна

собственост  на община  Балчик за недвижим  имот    частна държавна  собственост,  представляващ  бивш
гарнизонен  стол  град  Балчик.

Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 165: На основание чл. 21, ал. П, във  вр.с ал. 1, т. 8  от Закона за местното самоуправление

и  местната  администрация, във вр. с  чл. 8,  ал. 1 от  Закона за  общинската собственост, Общински  съвет
-  Балчик  дава  съгласие  да  се  направи  искане  до  Министъра  на  регионалното  развитие  и
благоустройството  на  Република  България  чрез  Областен  управител  на  област  с  административен
център Добрич, да бъде прехвърлен безвъзмездно на Община Балчик по реда на чл. 54 от ЗДС  недвижим
имот  - частна  държавна  собственост,  представляващ сграда  за  обществено  хранене  /гарнизонен  етол-
неизползваем/  със  застроена  площ  от  551  кв.м.,  с  идентификатор:  02508.73 .81.2  построена  върху
общински  поземлен  имот  с  идентификатор  02508.73.81  по  КК  на  гр.  Балчик,  одобрена  със  заповед
№300-5-5/04.02.2004г.  на  ИД  на  АГКК-София

Възлага на кмета на Община Балчик г-н Николай Ангелов след влизане на настоящото решение в сила,
да  извърши  съответните фактически  и  правни  действия за  неговото  изпълнение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
19    “За”,   0    “Против”,   0    “Въздържали се”
По двадесета точка от дневния ред: Предложение за обявяване на имот   публична общинска собственост

за  частна  собственост.
Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 166:  1. На основание  чл.  21,  ал. 1,  т. 8 от  ЗМСМА;  чл.  6,  ал.  1 от Закона за  общинската

собственост;  чл. 4,  ал.  2   от  НОРПУРОИ Общински  съвет    Балчик  обявява  имот   публична  общинска
собственост, представляващ едноетажна  масивна сграда  /старо  кметство/  със  застроена  площ  от 138  м2
ведно  с прилежащо  дворно  място 3350  м2  -  част  от ПИ № 31245.501.311 по  кадастралната  карта на  с.
Змеево, общ.  Балчик,  съгласно  акт  № 149/12.10.1998  г.,  за  частна  общинска собственост.

2.  Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите  правни и фактически  действия
по  съставяне  на  акт  за  частна  общинска собственост.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
19    “За”,   0    “Против”,   0    “Въздържали се”
По  двадесет  и  първа  точка от  дневния  ред:  Предложение  за  разпределение  на  бюджетни  средства

заложени като  резерв  за  непредвидени и неотложни  разходи в бюджет 2012  г.
Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 167:   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в  съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25,

ал.  2  от НСОИОБ
1. Общински  съвет Балчик, одобрява  разпределянето  на  част от  гласувания  резерв  в  местни дейности

в  размер на 375 212 лева да бъде усвоен и  с тази  сума  да бъде завишен бюджета в  разходната си част по
дейности,  параграфи  и  обекти,  както следва:

1.1. Дейност 714  “Спортни бази и  спорт за  всички”, §  45  00 “Субсидии на организации с нестопанска
цел”  -  завишение на разходите общо 50 000 лева в т.ч.:

-за ФК с. Стражица 10 000 лева
-Клуб по  тенис  на маса 5  000 лева
-Радио  клуб                 5 000 лева
-Клуб  по кик бокс 5  000 лева
-Гран  при Дионисополис    20  000 лева

-Баскетболен  клуб 5 000  лева  (допълнително)
1.2.  Дейност  738  “Читалища”, § 45  00 “Субсидии  на организации с нестопанска  цел”  - общо  39710

лева в т. ч.:
- НЧ “Паисий  Хилендарски”  Балчик 20 000 лева
-  НЧ “Васил  Левски”  Балчик 17 710 лева
-  НЧ  “Христо  Смирненски”  Сенокос     2 000  лева,  за  закупуване  на озвучителна апаратура
1.3.  Дейност  311  “ЦДГ”  -  §  10  30  “Текущ  ремонт”  за  обект  -  “текущ  ремонт  покрив  ЦДГ  с.

Оброчище”  53  600  лева
1.4.  Дейност  604  “Осветление  на  улици  и  площади”,  §  10  20  “Външни  услуги”  преместване  на

кабелна мрежа  в  с. Кранево, ул. “Черно Море”                     38 652 лева
1.5. Дейност 619 “Други дейности по ЖС  и БКС”, §  10 20 “Външни услуги” хоризонтална маркировка

път Албена  - Балчик      30  500  лева.
1.6. Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците”, общо                     62 900  лева,  в  т.ч.:
-§  53 00  “Придобиване на НДА”  - право на строеж  за изграждане на регионално депо в  землището на

с.  Стожер  45 500  лева.
-§ 10 20  “Външни  услуги”  -  оценка  за  съответствие  на  инвестиционен проект  за претоварна  станция

ТБО Балчик   17  400  лева.
1.7.Дейност  284  “Ликвидиране  последствията  от  стихийни  бедствия”,  §  10  30  “Текущ  ремонт”  -

авариен  ремонт на отводнително съоръжение в  района  на  вилна  зона  “Фиш-фиш”  39  850  лева.
  1.8.Дейност 412  “Многопрофилни болници за  активно лечение”, § 43 02  “Субсидии за осъществяване

на болнична помощ”  50  000  лева.
1.9. Отпуска  допълнително  финансиране  за Международен хоров  фестивал  в  размер  на 10 000 лева.

2. Общински съвет  - Балчик  задължава кмета на Общината  да предприеме последващи действия и  със
свои  заповеди  отрази  одобрените  корекции  по бюджет  2012  г.  в  изпълнение  на  настоящото  решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
19 “За”,    0    “Против”,    0    “Въздържали се”
По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за разпореждане с бюджетни

средства  и  предоставянето им на  Фондация  “Тракарт 2000”  за  организиране  на  фестивал.
Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 168: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 23 от ЗМСМА, предвид

необходимостта от  разпореждане  със бюджетни средства,  заложени  в  календарния  план на  културните
прояви  -  2012  г.  -  Приложение  №  9  от  утвърдения  с  Решение 122  по Протокол  12  от  17.05.2012  г. на
Общински  съвет  - Балчик сборен бюджет  на  община  Балчик за  2012  г.,  Общински съвет  Балчик:

РЕШИ:
1.Дава  съгласие  Община  Балчик  да  сключи  договор  за  сътрудничество  за  организиране  на

международен  музикален  фестивал  “Дни  на  класиката  в  Балчик”  с  Фондация  “Тракарт  2000”,
ЕИК  по  Булстат  115514898,  представлявано  от  Председателя  Валерия  Иванова.  По  силата  на
сключения  договор да се предоставят  на  Фондация  “Тракарт 2000”, ЕИК по  Булстат 115514898,
заложените  в календарния план на  културните прояви  - 2012  г.  -  Приложение №  9 от утвърдения
с  Решение  122  по  Протокол  12  от 17.05.2012  г.  на Общински  съвет  -  Балчик  сборен  бюджет  на
община  Балчик  за  2012 г.,  бюджетни  средства  в  размер  на  70  000  /седемдесет  хиляди/  лева.

2. Общински  съвет  - Балчик  упълномощава  Кмета  на  Община  Балчик  да предприеме всички
необходими  фактически  и  правни  действия за сключване Договора  за  сътрудничество, предмет  на т.  1
от  настоящото  решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
19 “За”,    0    “Против”,    0    “Въздържали се”
По двадесет  и  трета  точка  от дневния ред:  Предложение  за откриване на процедура  за  продажба на

акции.
Вносител:  Николай Ангелов   кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 169:    1. Открива процедура  за приватизация на участието  на Община Балчик в капитала

на  АД “Албена” с  304  570  броя  безналични  акции с обща стойност по  номинал 304  570  лева.
2. Упълномощава кмета на Общината с правата и задълженията на “възложител” по дейности, свързани

с подготовката  за  приватизация,  в  т.ч. изготвянето на правно  икономическа  обосновка.
3. Задължава кмета  на Общината  да внесе  за  утвърждаване тръжната  документация,  процедурата  по

приватизация  и  състав  на  комисия  за  провеждане  на  приватизационната  сделка  в  общински  съвет  -
Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
17    “За”,   0    “Против”,   2    “Въздържали се”
По  двадесет  и  четвърта  точка  от  дневния  ред:  Предложение  за  отпускане  финансови  средства  за

ремонт  на  храмове и  джамия.
Вносител:  д-р  Маргарита  Калинова    председател  на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 170:   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и  т. 23 от ЗМСМА, във връзка  с молби с вх. № 300
от  06.06.2012  година  от  църковното  настоятелство  при  храмове  “Св.  преп.  Петка  Търновска”  и  Св.
Николай  Мирликийски  Чудотворец”,  и  вх.  №  316  от  19.06.2012  година  от  Орхан  Алиев,  кметски
наместник  на  с.  Бобовец,  общински  съвет    Балчик  дава  съгласието  си  за  отпускане  на  финансови
средства,  както  следва:

-  За ремонт  на покрива, изкърпване,  боядисване,  вътрешни и  външни  мазилки на храмове “Св. преп.
Петка Търновска”  и  Св.  Николай Мирликийски Чудотворец”, в размер  на 10 000  (десет  хиляди)  лева;

-  За   ремонт на покрива на джамията  в  с.  Бобовец, в  размер на  4000  (четири хиляди) лева.
-  За  кърпеж и  измазване на църквата “Св. Димитър” с. Гурково, в размер на 5000  (пет хиляди)  лева.
-  За  боядисване Джамията  в  град  Балчик, в  размер на 1000  (хиляда)  лева.
Сумата от  20 000  (двадесет  хиляди) лева да бъде  за сметка на  резерва.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
19    “За”,   0    “Против”,   0    “Въздържали се”
По двадесет  и пета  точка от дневния  ред: Предложение  за разглеждане  и приемане Годишен  отчет  за

дейността  на “Медицински  център  -І-Балчик”  ЕООД  за  2011  година.
Вносител:  д-р  Маргарита  Калинова    председател  на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 171:   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема
Годишния финансов  отчет на “Медицински  център-І-Балчик” ЕООД  за  2011  година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
19    “За”,   0    “Против”,   0    “Въздържали се”
По двадесет и шеста точка от дневния ред: Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов

отчет  за дейността на  “МБАЛ-Балчик”  ЕООД  за  2011  година.
Вносител:  д-р  Маргарита  Калинова    председател  на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ  172:  На  основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  23  и  ал.  2  от  ЗМСМА,  общински  съвет  -  Балчик
приема  Годишния  отчет  за  дейността  на  “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ
-  БАЛЧИК”  ЕООД  за  2011  година,  Годишния  финансов  отчет  и  годишната  данъчна  декларация  за
2011  година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
19 “За”,    0    “Против”,    0    “Въздържали се”
По двадесет и седма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови средства за лечение.
Вносител:  д-р  Маргарита  Калинова    председател  на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 173: На основание  чл. 21,  ал. 1, т.  6 и  т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет  Балчик отпуска

еднократни финансови помощи,  както следва:
1.  Петър  Николов  Транулов  от  гр.  Балчик,  за  лечение,    в размер  на 400.00  (четиристотин) лева.
2.  Елена  Красимирова  Щерева  от  гр.  Балчик,  за  оперативно  лечение  на  детето  й  Себат  Салиева

Ахмедова,  в размер  на 1000.00    (хиляда)  лева. След  операцията  да се  представят отчетни  документи
пред  комисията.

3. Костадин Янев Иванов от  град  Балчик,  за  лечение,  в размер на 300.00  (триста) лева.
4.Величка  Владимирова  Цонева  от  гр.  Балчик,  за  оперативно  лечение,  в  размер  на  400.00

(четиристотин)  лева.
5.  Исмаил  Хюсеинов  Алиев  от  гр.  Балчик,  за  закупуване  на  лекарства,  в  размер  на  150.00  (сто  и

петдесет)  лева.
6.  Панайот Радев  Панайотов  от с.  Оброчище,  за  лечение,  в  размер  на  150.00  лева.
7.  Радой  Найденов  Димитров  от  гр.  Балчик,  за  лечение,  в  размер  на  150.00  (сто и петдесет)  лева.
8.  Шерифен  Кемалова  Кямилова  от  с.  Ляхово,  за подпомагане на  семейството,  в размер  на  200.00

(двеста)  лева.
9. Валентина Костадинова  Митева  от гр. Балчик,  за лечение,  в  размер на 400.00  (четиристотин) лева.

/Продължава на стр. 5/




