
ПРОТОКОЛ НА ОБС                       1 май - 7 май 2014 г. 4

Ïðîòîêîë ¹ 39 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ-Áàë÷èê, ïðîâåäåíî íà 24 àïðèë 2014 ã.
По първа точка от дневния ред: Отчет за дейността на

Районно управление „Полиция” град Балчик за 2013 година.
Вносите л: Никола Аркалиев  председател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ 568: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

Общински съвет  Балчик приема Отчет за дейността на служителите
от Районно управление „Полиция” град Балчик през 2013 година

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По втора точка от дневния ред: Отчет за дейността на

Районно управле ние „Полиция” Албена за 2013 година.
Вносите л: Никола Аркалиев  председател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ 569: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

Общински съвет  Балчик приема Отчет за дейността на Районно
управление „Полиция” Албена през 2013 година.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По трета точка от дневния ред: Отчет за изпълнение на

Програмата за управление  на дейностите  по отпадъците  на
те риторията на община Балчик за 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 570: На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21,

ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:
1. Приема отчет по изпълнение на Програмата за управление на

отпадъците за 2013 година.
2. Възлага на Кмета на Общината извършване на всички последващи

действия, свързани с изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четвърт а точка  от дне вния ред: Пре дложение  за

закриване  дейност Автогара към функция „Икономически
дейности и услуги”.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 571: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА във

връзка с изтичане на договора за наем № 108/27.03.2009 г. от
01.04.2014 г., закрива дейност Автогара към  функция „Икономически
дейности и услуги”, съгласно Приложение № 2, както следва:

- Функция „Здравеопазване”  - 19 бройки
- Функция „Образование”  -   9 бройки
- Функция „Отбрана и сигурност”   - 22,5 бройки
- Функция „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи” - 37 бройки
- Функция ЖС, БКС и ООС                  - 40 бройки
- Функция „Поч.дело,култура и религиоз.дейности” - 9 бройки
- Функция „Икономически дейности и услуги” - 37 бройки
ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници
15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува
По пета точка от дневния ред: Определяне на максимални цени

за таксиметров превоз на пътници територията на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 572: На основание чл. 21, ал. 2, и ал. 1, т. 23 от

ЗМСМА във връзка с чл. 24а, ал. 5 и ал. 6 от Закона за автомобилните
превози, Общински съвет Балчик:

Потвърждава определените с решение 819 по протокол № 63 от
24.05.2011г. максимални цени за таксиметров превоз на пътници за
един километър пробег за територията на Община Балчик, както следва:

- дневна тарифа, в размер на 1.30 лева
- нощна тарифа, в размер на 1.70 лева
ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шеста точка от дневния ред: Приемане на решение  от

ОбС  Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен
проект „Реализация на център за настаняване от семеен тип
(ЦНСТ) град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 573: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и

ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг,
във връзка с Решение № 837 от 07.06.2011 г., Общински съвет на
Община Балчик, РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект „ Реализация  на  Център
за настаняване от семеен тип  (ЦНСТ)  гр.Балчик с капацитет 14
деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в
УПИ III кв.148  ж.к. Балик ” по Договор за безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/1.1-12/2011/017 със средства на общинския
бюджет в размер на 9383.54 лв. (девет хиляди триста осемдесет три
лева 54 ст.), представляващи  предварително платени и неверифици-
рани  разходи, както следва:

- По бюджетно перо 1.„Човешки ресурси” 169.49 лв .
-  По бюджетно перо 2.2. „Разходи за строителни и монтажни

работи - 1823.05 лв. с ДДС
- По бюджетно перо 2.3 „Разходи свързани с те хнически и

работни проекти  -  4455.00лв. с ДДС
- По бюджетно перо 2.6. „Разходи за строителен надзор  общо

не ве рифицирани разходи - 2550.00 лв. с ДДС
- По бюджетно перо 2.7 Разходи свързани с въвеждането на

обекта в експлоатация  386.00 лв.
2. Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седма точка от дневния ред: Предложение за актуализация

на годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост през 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 574: 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 2014 г., приета с решение № 512 от 30.01.2014 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б  “Имоти, които Община Балчик има намерение да
продаде” със следните  имоти:

- Незастроен ПИ № 02508.80.227 по кадастралната карта на гр.
Балчик, УПИ ХХV, кв.63 по ПУП на гр. Балчик, с площ от 364  м2;

- Незастроен ПИ № 67951.501.1061 по кадастралната карта на с.
Соколово, УПИ ХХІІ, кв.35 по ПУП на с. Соколово, с площ от 1235 м2.

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

-  Апарт амент  № 11,  ет.ІV,  в х. Б,  бл.  24 , жк “Бал ик” гр .
Балчик /самостоятелен обект в сграда № 02508.76.18.2.29 по
кад. ка рта на гр. Балчик/.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осма точка от дневния ред: Предложение за продажба

чрез търг на ПИ № 67951.501.1061 по кадастралната карта на
с. Соколово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 575: 1. На основание 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, определяща
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински
Съвет  Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен
търг на общински имот, съгласно АОС № 4362/21.03.2014 г.,
представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор №
67951.501.1061 по кадастралната карта на с. Соколово /УПИ ХХІІ,
кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ от 1235 м2 /хиляда двеста
тридесет и пет квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 880.00
лв. /девет хиляди осемстотин и осемдесет лева/, без ДДС като начална
цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането
на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По девета точка от дневния ред: Предложе ние за продажба

чрез търг на ПИ № 02508.80.227 по кадастралната карта на
град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 576: 1. На основание 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, определяща
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински
Съвет  Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен
търг на общински имот, съгласно АОС № 3231/19.03.2008 г.,
представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с
идентификатор № 02508.80.227 по кадастралната карта на гр. Балчик
/УПИ ХХV, кв.63 по ПУП на гр. Балчик/,  с площ от 364  м2 /триста
шестдесет и четири квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17
472.00 лв. /седемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и два лева/
, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането
на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По десета точка от дневния ред: Предложение за именуване

на обект от местно значение.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 577: На основание чл. 21, ал. ІІ, във връзка ал. 1, т. 18

от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет Балчик дава съгласие за именуване на обект от
местно значение в землището на с. Рогачево, община Балчик, ПИ
62788.31.130 и 62788.31.131 с името комплекс “Панорама Вил” и
включването му в ЕКАТТЕ на Република България.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По единадесета точка от дневния ред: Предложение за одобрява-

не на пазарна оценка за продажба на общински имот № 02508.69.45.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 578:1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.

35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от 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. № 94Г-481-1/
02.04.2014 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в
размер на 21 441.00 лв.  (двадесет и една хиляди  четиристотин
четиридесет и един лева), без ДДС за продажба на общински имот
на собственика на законно построена върху него жилищна сграда,
представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.69.45 по
кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХІV, кв. 8 по ПУП на гр.
Балчик), с площ от 1159 м2 (хиляда сто петдесет и девет квадратни
метра), актуван с АОС № 4365/03.04.2014 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По дванадесета точка от дневния ред: Предложение  за

отпускане  на финансови помощи на граждани.
Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 579: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

Общински съвет  Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни
финансови помощи, както следва:

1. Валентин Атанасов Маринов от с. Соколово, за социално
подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

2. Виктор Асенов Инджев от гр. Балчик, за лечение, в размер на
400.00 (четиристотин) лева.

3. Мария Александрова Василева от с. Сенокос, за лечение, в размер
на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от кмета
на с. Сенокос.

4. Вейсел Рифад Вейсел от гр. Балчик, за социално подпомагане,
в размер на 200.00 (двеста) лева.

5. Мартина Динкова Димитрова от гр. Балчик, за социално
подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

6. Маргарита Страхилова Иванова от с. Оброчище, за лечение на
Румен Иванов, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

7. Назиф Юсеин Сюлейман от гр. Балчик, за социално подпомагане,
в размер на 200.00 (двеста) лева.

8. Мариета Димитрова Бонева от гр. Балчик, за социално
подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

9. Ердинч Демиров Демиров от с. Ляхово, за социално
подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева. Средствата да се получат
от кмета на с. Ляхово.

10. Николинка Тимофеева Николова от с. Змеево, за социално
подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

11. Параскева Тошкова Илиева от гр. Балчик, за лечение на детето
й Християн Маринов, в размер на 200.00 (двеста) лева.

12. Ангел Тодоров Цилингаров от с. Оброчище, за социално
подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата
да се получат от кмета на с. Оброчище.

13. Стоянка Георгиева Маринова от с. Змеево, за лечение, в размер

на 400.00 (четиристотин) лева.
14. Васко Илиев  Милчев от гр. Балчик, за лечение, в размер на

400.00 (четиристотин) лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По тринадесета  точка от  дневния ред: Предлож ение  за

отпускане финансова помощ на Невена Галинова Димитрова.
Вносител: Красимир Кунев  председате л на ПКОКМД
РЕШЕНИЕ 580: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от

ЗМСМА, във връзка с молба с вх. № 170 от 02.04.2014 г., общински
съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде отпусната финансова
помощ в размер  на 500.00 лева (петст отин л ева) на Нев ена
Галинова Димитрова от град Балчик, за подпомагане участието й
в Международен фестивал „Пирин фолк” 2014 Сандански.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани  16 общински съветници
16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четиринадесета точка от дневния ред: Съгласуване  на

Страте гически план за периода 2014-2016 г. и Годишен план за
2014г. за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Балчик.

Вносител: Росица Пенева  председате л на ПКБФЕЕ
РЕШЕНИЕ 581: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка

с чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор,
общински съвет Балчик:

1. Съгласува Стратегически план за дейността Звеното за вътрешен
одит в община Балчик за периода 2014-2016г.

2. Съгласува Годишен план за дейността Звеното за вътрешен одит
в община Балчик за 2014г.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 16 общински съветници
16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По петнадесета точка от дневния ред: Отчет за дейността

на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните при община Балчик
за 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 582: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА;

чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински съвет  Балчик приема отчета за
дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните за 2013 година.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0„ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение  за

одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот
№ 02508.73.89.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 583: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.

35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от 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. № 94И-171-1/
08.04.2014 г., ОбС  Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 13
616.00 лв. (тринадесет хиляди шестстотин и шестнадесет лева), без
ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно
построена върху него жилищна сграда, представляващ поземлен имот
с идентификатор № 02508.73.89 по кадастралната карта на гр. Балчик
(УПИ ХХІІІ, кв . 25 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 736 м2
(седемстотин  тридесет и шест квадратни метра), актуван с АОС №
4366/09.04.2014 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за

учредяване безвъзмездно право на строеж на Министерството
на младежта и спорта за изграждане на спортна площадка в с.
Соколово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 584: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от

ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 2 и ал. 6, т. 1   от ЗОС; чл. 52, ал. 1, т. 1 от
НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с писмо вх. № 04-49-2/
10.04.2014 г. от Министерството на младежта и спорта, Общински
съвет Балчик дава съгласието си да се учреди безвъзмездно право на
строеж за изграждане на спортна площадка върху 1000 м2 от
общински имот, представляващ ПИ № 62951.501.326 по
кадастралната карта на с. Соколово, УПИ І, кв. 25 по ПУП на с.
Соколово, актуван с АОС № 151/12.10.1998 г., на Министерството
на младежта и спорта, гр. София бул. “Васил Левски” № 75,
представлявано от Министъра Проф. д.ф.н. Мариана Георгиева.

2. Дава съгласие за получаване на дарение от Министерството на
младежта и спорта в полза на община Балчик на изградения и въведен
в експлоатация обект.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение  за

даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ
на ПИ № 02508.55.227 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 585: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.

124а от ЗУТ и във връзка с искане вх. № 63-2463-1/20.03.2014 г. от
“Имот Р Консулт” ЕООД, Общински съвет  Балчик дава
предварително съгласие да се изработи ПУП  ПЗ за ПИ №
02508.55.227 по кадастралната карта гр. Балчик  общинска
собственост, с цел отреждане “За обществено обслужване”.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши
последващите действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 15 общински съветници
15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По деве тнадесета точка от дневния ред: Предложение за

даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ
на ПИ № 02508.55.228 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 586: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.

124а от ЗУТ,  Общински съвет  Балчик дава предварително съгласие
да се изработи ПУП  ПЗ за ПИ № 02508.55.228 по кадастралната
карта гр. Балчик  общинска собственост, с цел отреждане “За
обществено обслужване”.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши послед-
ващите действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

/Продължава на стр.5/




