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Ïðîòîêîë ¹ 44 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ-Áàë÷èê, ïðîâåäåíî íà 25 ñåïòåìâðè 2014 ã.
/Продължава от стр. 3/

По тринадесета точка от дневния ред:  Предложение за прекратяване на съсобственост
между община Балчик и Живко Димитров Илиев, по отношение на ПИ № 66250.501.710 по
кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 666:  1. На основание чл.  21, ал.  1,  т.  8 от  ЗМСМА; чл.  36, ал.  1,  т.  2 от  ЗОС; чл.  48, ал.  1

от  НОРПУРОИ  на  ОбС-Балчик и  във  връзка  със  заявление  вх.  №  94Ж-299-3/22.08.2014  г., Общински
съвет Балчик дава  съгласието  си  да  се прекрати  съсобствеността между  Община  Балчик  и  Живко
Димитров Илиев от с. Сенокос, ул. “Дунав” №15 по отношение на  ПИ № 66250.501.710 по кадастралната
карта на  с.   Сенокос, целия с площ от  1347 м2, като Живко Димитров Илиев изкупи частта на  Община
Балчик,  равняваща се на  147 м2  (сто четиридесет и  седем квадратни  метра)  идеални  части,  актувани  с
АОС № 4357/27.02.2014  г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота  в  размер  на  3311.00 лв.  /три  хиляди
триста  и  единадесет лева/.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  16 общински  съветници
16    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По четиринадесета точка от дневния ред:  Предложение  за актуализиране  списъка на

средищните училища в община Балчик за учебната 2014/2015 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 667: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с §6в, ал.1 от допълнителните

разпоредби  на Закона  за народната просвета,  заповед  № РД-14-60 от  17 юли 2014  година на  Министъра
на образованието  и  науката и  чл.  7,  ал.  1  от ПМС  №  84  от 06.04.2009  г.  за приемане  на  списък  на
средищните училища  в  Република България,  определяне  на критериите  за включване в  списъка  на
средищните  училища и  приемане  на  финансови правила  за  разходване  на  средствата  за допълнително
финансиране  за осигуряване  на  обучението на  пътуващите  ученици  от  средищните училища, Общински
съвет  - Балчик Реши:

1. Предлага СОУ „Христо  Ботев”  град Балчик да бъде  включено  в  списъка на  средищните училища в
Република България по  чл.  1  от  ПМС №  84  от  06.04.2009  г.  за учебната  2014/2015  година.

2. Упълномощава кмета на  Община Балчик да направи мотивирано предложение до Министерство на
образованието  и науката  за  актуализиране на  списъка  на  средищните  училища и  извърши всички
последващи  правни  и  фактически  действия по  изпълнение на  решението.

ГЛАСУВАНЕ,  в  залата присъстват  16 общински  съветници: 16  ЗА”, 0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗД. СЕ”
По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за изменение на Решение 430 по Протокол №

31 от 26.09.2013 г. на ОбС  Балчик и Решение 440 по Протокол № 32 от 31.10.2013 г. на ОбС  Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 668: На основание чл.  21,  ал.  2  във  връзка с чл.  21  ал. 1,  т.  10 от  ЗМСМА и  чл.  17,  ал.  1

от  Закона за общинския  дълг,  във връзка с Решение 846/27.07.2011  г.,  допълнено  с решение 51/26.01.2012
г., на  Общински съвет   Балчик, Общински съвет на Община Балчик  изменя свое  решение 430/26.09.2013
г.,  и  440/31.10.2013  г.,  както  следва: РЕШИ:

Навсякъде в  решение  430/26.09.2013  г.,  и  440/31.10.2013  г.  вместо краткосрочен дълг  да  се чете
дългосрочен.  Срокът за погасяване на кредита  вместо до 12 месеца  считано от подписване на  договора да
се чете до 25.04.2015  г. Максималният  лихвен процент  вместо  шестмесечен  EURIBOR плюс максимална
надбавка от 4,715%, да се чете шестмесечен  EURIBOR плюс максимална надбавка от  5,078%.

Възлага и  делегира  права  на Кмета на Община Балчик да подпише анекс към договора  за кредит, както
и  да извърши  всички  останали необходими правни и фактически  действия  за изпълнение  на  решението.

В останалата  си  част  решенията остават  непроменени.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  15 общински  съветници
14    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  1  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за изменение на Решение 537 по Протокол

№ 37 от 27.02.2014 г. на ОбС   Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 669: На основание чл.  21,  ал.  2  във  връзка с чл.  21  ал. 1,  т.  10 от  ЗМСМА и  чл.  17,  ал.  1

от Закона  за  общинския дълг,  във  връзка  с Решение 743/31.01.2011г. на  Общински  съвет на Община
Балчик  изменя  свое  решение  537/27.02.2014  г.,  както  следва:  РЕШИ:

Навсякъде в  решение 537/27.02.2014  г.,  вместо максимален  лихвен  процент  шестмесечен EURIBOR
плюс максимална надбавка  от  4,715 %, да  се чете максимален  лихвен процент  шестмесечен  EURIBOR
плюс  максимална  надбавка от  5,078 %.

Възлага и делегира  права на  Кмета на Община Балчик да извърши  всички  останали необходими
правни  и  фактически  действия  за изпълнение на  решението.

В останалата си част  решението  остава  непроменено.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  15 общински  съветници
15    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По седемнадесета точка от дневния ред:  Предложе ние за именуване на игрище, находящ

се в ж.к. „Балик” град Балчик.
Вносител: Христо Петров Христов, общински съветник
РЕШЕНИЕ 670: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.  18 от ЗМСМА, Общински Съвет - Балчик дава своето

съгласие  за  именуване  на  спортно  съоръжение  -  игрище, находящ  се  в  град Балчик, ж.к.  „Балик”,
адм.адрес:  ул.  „Желязко Бончев”,  поземлен  имот  с идентификатор №  0250.77.108  ДА НОСИ  ИМЕТО
НА  СВЕТОЗАР  ДЖИЛЯНОВ  -   ЗАРКО.

2. Горното  обстоятелство  да се отбележи с  табела или  плоча  на игрището.
3. Есенният  турнир по  футбол  да носи  името на  СВЕТОЗАР ДЖИЛЯНОВ  -  ЗАРКО.
4. УпълномощаваКмета на Община Балчик г-н Николай Ангелов да извърши в случай на необходимост

последващите  правни и фактически  действия.
ГЛАСУВАНЕ,  в  залата присъстват  15 общински  съветници
15    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за освобождаване от такса за издаване на

удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа на храм „Св. Св. Кирил и Методий” с. Соколово.
Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ
Докладва: Николай Колев  общински съветник
РЕШЕНИЕ 671: На  основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  23,  т.  7 и  ал.  2  от  ЗМСМА;  чл.  8,  ал.  1  от  Наредбата

определянето  и  администрирането на  местните  такси и цени на  услуги  на  територията на  община
Балчик  (НОАМТЦУ);  чл.  8,  ал.  6  от  Закона  за  местните  данъци  и  такси  и  във  връзка  с  молба от
Протойерей  Георги Петков,  председател на  Църковното  настоятелство  при  храм  „Св.Св.Кирил  и
Методий”,  с. Соколово,  общински  съвет Балчик  дава  своето  съгласие Църковното настоятелство при
храм „Св.Св.Кирил  и  Методий”,  с. Соколово  да бъде освободено  от  такса  за  издаване на  удостоверение
за въвеждане в експлоатация на строежа в с. Соколово, чл. 40, т. 29, V категория, буква „Б” от НОАМТЦУ,
в  размер на  208.00  (двеста и осем) лева.

ПОИМЕННО  ГЛАСУВАНЕ,  15  общински  съветници  15    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.
Вносите л: д-р Маргарита Калинова  председате л на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 672: 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. Димитър Иванов  Григоров от  кк Албена,  к-с Горска фея  №  28,  за лечение,  в  размер  на 400.00

(четиристотин)  лева.
2.  Рушен  Хасанова  Османова от  гр.  Балчик,  ул.  Славянска  №  8,  за  лечение,  в  размер  на 400.00

(четиристотин)  лева.
3.  Мария  Сашева  Захариева от  гр.  Балчик,  ул.  Славейков №  1,  за  лечение,  в  размер  на  400.00

(четиристотин)  лева.
4.  Аспарух Демирев  Демирев от  с. Преспа,  за  лечение,  в  размер  на  400.00  (четиристотин) лева.
5. Митко Илиев Димитров  от  гр. Балчик,  ул.  Средна  гора № 72А,  за социално  подпомагане,  в  размер

на  150.00  (сто и  петдесет) лева.
6. Александър Стоянов Славчев  от  гр. Балчик, ж.к. Балик,  бл. 40,  за социално  подпомагане,  в  размер

на 300.00  (триста)  лева.
7. Друми Николаев Кроснев    от  в.з.  „Сборно място,  ул.  6-та,  № 8,  за лечение,  в  размер  на 250.00

(двеста и  петдесет)  лева.
8. Исмаил  Хюсеинов  Алиев  от  гр. Балчик,  ул.  Раковски  №  38,  за социално  подпомагане,  в  размер на

100.00  (сто) лева.

9. Гергана Маринова  Демирова от  гр.  Балчик,  ж.к. Балик,  бл. 17,  за  социално  подпомагане,  в  размер
на 100.00  (сто)  лева.

10. Никодим Асенов Хаджиев от  гр.  Балчик,  ул.  Раковски  № 54а,  за социално  подпомагане,  в  размер
на  200.00  (двеста) лева.

11. Мария  Георгиева Петрова  от  с. Гурково,  за социално  подпомагане,  в  размер на 100.00  (сто) лева.
12. Роза Ангелова  Павлова  от  гр. Балчик, ул.  Ропотамо № 22,  за  социално  подпомагане,  в  размер на

100.00  (сто) лева.
13. Ганка Върбанова Стоянова от гр. Балчик, ж.к. Балик бл. 18,  за социално  подпомагане,  в размер на

100.00  (сто) лева.
14. Юсеин  Мустафов Изетов  от  с. Ляхово,  за  социално подпомагане,  в  размер  на  150.00  (сто  и

петдесет) лева.
15. Ремзие  Селимова  Йонузова от  гр.  Балчик,  ул. Юрий  Венелин № 5,  за социално  подпомагане,  в

размер на 150.00  (сто  и  петдесет) лева.
16. Димитричка Здравкова  Асенова от  с. Оброчище  родила  тризнаците     Иван, Георги и  Здравко,

финансово  подпомагане  на  семейството,  в  размер  на  1000.00  (хиляда)  лева.  Същата да  се удостои  с
почетна  грамота  за многодетна майка.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  15 общински  съветници
15  „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
17. Михо Иванов  Христов  от  с. Дропла,  за лечение,  в  размер на 400.00  (четиристотин)  лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  15 общински  съветници
15  „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По дваде сета 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 673: 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  № 02508.74.260 по кадастралната карта на  гр. Балчик, УПИ  ХІІІ,  кв.50  по  ПУП  на

гр. Балчик,  с площ от 409    м2.
-  ПИ №  53120.501.167 по  кадастралната карта на  с. Оброчище, УПИ  ІІ,  кв.  13  по  ПУП  на  кв.

“Младост” с. Оброчище,  с  площ от  528 м2.
-   Земеделска  земя,  трета  категория,  с  площ от 7 122  м2, представляваща  ПИ  №  23769.61.6 по

кадастралната карта на с.  Дропла.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  от  14  общински  съветници:  13    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  1  „ВЪЗД. СЕ”
По двадесет и първа точка от дневния ред:  Предложение за продажба чрез търг на ПИ №

02508.74.260 по кадастралната карта на град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 674: 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  ОбС    Балчик,  общински  съвет  Балчик  дава
съгласие да  се  извърши  продажба чрез публичен  търг  на  общински  имот,  съгласно  АОС №  4353/
17.02.2014  г.,  представляващ  незастроен урегулиран  поземлен имот  с идентификатор №  02508.74.260
по кадастралната  карта на  гр. Балчик  /УПИ ХІІІ,  кв.50  по  ПУП  на  гр. Балчик/,    с площ от  409   м2  /
четиристотин и  девет  квадратни метра/.

2. Одобрява  пазарната  оценка на имота  по  т.1  в  размер на  9 407.00 лв.  /девет  хиляди  четиристотин и
седем 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,  14 общински  съветници14    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и втора точка от дневния ред:  Предложение за продажба чрез търг на ПИ №

53120.201.167 по кадастралната карта на с. Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 675: 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  ОбС  -  Балчик,  общински  съвет Балчик дава
съгласие да  се  извърши  продажба чрез публичен  търг  на  общински  имот,  съгласно  АОС №  3850/
07.09.2010  г.,  представляващ  поземлен  имот  с идентификатор  №  53120.501.167 по  кадастралната  карта
на  с.  Оброчище  /УПИ II,  кв.13  по  ПУП на кв.  “Младост” с.  Оброчище/, с площ от 528 м2  /петстотин
двадесет и  осем квадратни метра/.

2.  Одобрява  пазарната оценка  на  имота по  т.1  в  размер  на  10 560.00 лв.  /десет хиляди  петстотин  и
шестдесет 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, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
14    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на пазарна оценка за

учредяване право на пристрояване на стълбище.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 676:  1. На основание чл.  21,  ал.  1,  т.  8  от  ЗМСМА; чл.  38,  ал.  2  от  ЗОС; чл.  54,  ал.  3  от

НОРПУРОИ на  ОбС-Балчик  и  във  връзка  с молба вх.  №  94В-1165-4/01.09.2014  г.  Общински  съвет
Балчик одобрява пазарна оценка в  размер на 117.60 лв.  /сто и седемнадесет лева  и шестдесет стотинки/ за
учредяване право на  пристрояване  на  стълбище от  4.9 м2 върху общинска  земя към самостоятелен  обект
в  сграда 02508.78.21.1.2  по  кадастралната карта  на  гр.  Балчик,  представляващ апартамент  № 2,  ет.  1,
вх.А,  бл.№ 8, жк  “Балик”,  гр. Балчик,  собственост на  Валя Петрова  Тодорова  и  Здравко   Иванов  Кунчев.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
14    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за одобряване на пазарна оценка

за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда,
представляващ ПИ № 02508.55.227 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 677: 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. № 63-1894-5/02.09.2014 г.,  одобрява  пазарна  оценка  в  размер
на  16 350.00  лв.  (шестнадесет хиляди  триста  и  петдесет лева),  без ДДС за продажба на  общински  имот
на  собственика на  законно построена върху него сграда, представляващ поземлен  имот  с идентификатор
№ 02508.55.227 по  кадастралната  карта на  гр. Балчик  с площ от  654 м2  (шестстотин петдесет и  четири
квадратни  метра),  актуван   с АОС  № 4339/25.10.2013  г.

ПОИМЕННО  ГЛАСУВАНЕ,  14  общински  съветници  14    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и пета точка от дневния ред:  Предложе ние  за закупуване на движима ве щ -

специализиран лекотоварен автомобил за нуждите  на кметство, с. Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 678: На основание чл.  21,  ал. 1,  т.  6 и т.  8  от  ЗМСМА, в  съответствие с чл.125 от  НПФ  и

чл.27 от Наредбата  за условията и  реда за съставяне на бюджетна  прогноза   за следващите  три години  и
съставянето, изпълнението  и отчитането  на  общинския бюджет,  в  съответствие с  чл.11  ал.1,  ал.3  от
Наредбата определяща  реда  за придобиване,  управление и разпореждане  с общинско имущество:

1. Общински  съвет Балчик дава съгласие да се закупи  за нуждите на  кметство Оброчище движима вещ
специализиран  лекотоварен  автомобил  на  стойност до 7 000,00 лв.,   /седем  хиляди  лева/.

2. Общински  съвет Балчик дава съгласието  си  бюджета на  ВРБ кметство Оброчище  дейност 122
„Общинска  администрация” параграф §§52-04  „Придобиване  на  транспортни  средства”  от  ЕБК  да бъде
завишен  със 7 000,00 лева.

3. Средствата да бъдат  отпуснати  за сметка на  заложения  резерв  за 2014  г.
4.  Задължава  кмета на  Общината да предприеме последващи  действия  за изпълнение  на  решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
14  „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”

/Продължава на стр. 5/




