
ПРОТОКОЛ             19 февруари - 25 февруари 2015 г. 6

По двадесет и осма точка от дневния ред: Предложение
за учредяване безвъзмездно право на ползване на
апартамент в гр. Балчик, за нуждите на Народно читалище
„Паисий Хилендарски”.

Вносител: Николай Ангелов   кмет на общината
РЕШЕНИЕ 781: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

чл. 39, ал. 3 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, § 4
от ПЗР на Закона за народните читалища:

1. Общински съвет Балчик учредява безвъзмездно право
на ползване на Народно читалище „Паисий Хилендарски”
град Балчик, върху имот  частна общинска собственост,
съгласно АОС № 132/1998 г., а именно: апартамент, състо-
ящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения в град Бал-
чик, ж.к. „Балик” бл. 22, вх. Б, ап. 12, с идентификатор
02508.76.18.5.32 по кадастралната карта на град Балчик.

2. Определя срок за безвъзмездното ползване: 10 (десет)
години, считано от датата на подписване на договор между
страните.

3. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши
последващите правни и фактически действия по издаване
на заповед и сключване на договор.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18
общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По двадесет и девета точка от дневния ред: Приемане на

решение на Общински съвет Балчик за частично
финансиране на одобрен и изпълнен проект „Оптимизиране
процеса на формиране на качествени политики в Община
Балчик  чрез широко  прилагане на принципа на
партньорство” финансово подкрепен  от ОП
“Административен капацитет” по Договор за безвъзмездна
финансова помощ №А10-13-17/21.12.2011г., сключен между
Община Балчик и Министерство на финансите.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 782: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с

чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик,
РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект „Оптимизиране
процеса на формиране на качествени политики в Община
Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорс-
тво”, изпълнен по договор за безвъзмездна финансова по-
мощ № А10-13-17/21.12.2011г., със средства на общинския
бюджет в размер на 64,80 лева (шестдесет и четири лева и
80 ст.), представляващи финансова корекция  не одобрени
разходи, както следва:

-   По бюджетно перо от група А, т.5.4„Разходи за одит” -
допустими разходи по правилата на ЕСФ, точка 5.4,. „Разходи
за одит”    64,80 лева.

2.  Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши вси-

чки  необходими правни и фактически действия за изпъл-
нение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18
общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По тридесета точка от дневния ред: 30. Предприемане на

фактически и правни действия за отразяване на промяна в
обстоятелствата, във връзка с придобиване от Община
Балчик 100% от капитала в „Кибела 2014” АД и респ.
промяната му в еднолично акционерно дружество,
промяна адреса на управление, състава на съвета на
директорите, избор на изпълнителен директор и промяна в
предмета на дейност на дружеството.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 783: На основание чл.21, ал.1, т.9, ал.2 от

ЗМСМА, чл. 27, ал. 4, ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 219,
ал. 2, чл. 221, т. 1, т. 4, т. 6, чл. 244, чл. 248, чл. 252, ал. 1, т. 1, чл.
266 от Търговския закон, чл. 38 от Закон за счетоводството
вр. с чл. 53, ал. 3, чл. 248 от Търговския закон и чл. 9, чл. 14,
ал.1, т.1, т. 2, т.13 и т. 15 от Наредба за условията и реда за
упражняване правата на собственост на Община Балчик в
търговски дружества с общинско участие в капитала, за
участието на общината в граждански дружества и за
сключване на договори за съвместна дейност (Приета с
Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г. от заседание
на ОбС  Балчик), Общински съвет  Балчик,

РЕШИ:
1. Приема и одобрява нов устав на „Кибела 2014” ЕАД.

Настоящо приетият отменя досега действалия Устав на
„Кибела 2014” АД, приет на Учредителното събрание на
акционерите на „Кибела 2014” АД, състояло се на 11.11.2014
г. в гр. Балчик.

2. Дава своето съгласие да бъде извършена промяна в
търговско дружество на „Кибела 2014” АД следствие на
обстоятелството, че Община Балчик е собственик на
100% от капитала в Еднолично Акционерно дружество
със собственик на капитала Община Балчик и наимено-
вание  фирма „Кибела 2014” ЕАД, с едностепенна систе-
ма на управление  съвет на директорите, изпълнителен
директор.

3. Дава своето съгласие да бъде променен адреса на
управление на дружеството от гр. Балчик, общ. Балчик, алея
„Възкресия Деветакова” №26 на гр. Балчик, общ. Балчик,
пл. 21-ви септември” №6.

4. Дава своето съгласие да бъде променен предмета на
дейност  от „хотелиерство,  ресторантьорство,
туроператорска дейност, организиране на екскурзии в
страната и чужбина, предоставяне на транспортни,
информационни, битови, рекламни, спортни, анимационни

услуги, разработване и отдаване под наем на обекти,
вътрешен туризъм, профилактична дейност  и
рехабилитация, строителна и инженерингова дейност,
търговско представителство и посредничество и други
дейности не забранени от закона”, на: „експлоатация и
поддържане на паркингите, гаражите и местата за
паркиране-общинска собственост на територията на
Община Балчик; дейности, свързани с обслужване на
паркирането; разработване и отдаване под наем на обекти,
строителна и инженерингова дейност,  търговско
представителство и посредничество и други дейности, не
забранени от закона”.

5. Назначава нов Съвет на директорите в следния състав:
- Валентин Симеонов Попов
- Милен Данчев Йорданов
- Доброслав Димитров Добрев
6. Задължава новоназначения изпълнителен директор,

след избирането му измежду състава на Съвета на дирек-
торите съгласно разпоредбите на ТЗ, да извърши вписване
на промяната в обстоятелствата по реда на ТЗ в Търговски
регистър.

7. Избира и назначава РО /регистриран одитор/ Мариела
Спиридонова с диплом            № *** , който да извърши
проверката на ГФО на дружеството за 2014 г.

8. Упълномощава Изпълнителния Директор на фирма
„Кибела 2014” ЕАД да сключи договор с назначения РО,
както и да извърши съответните необходими правни и фа-
ктически действия, съобразно компетенциите му, касаещи
оформяне на документацията за вписване на съответните
промени в ТР, включително и утвърдения от Общински съ-
вет устав на едноличното акционерно дружество.

9. Освобождава досегашните председател и членовете на
Съвета на директорите и изпълнителния му директор от
длъжност. Не освобождава Съвета на директорите и
изпълнителния му орган  изпълнителен директор от
отговорност за периода, за който са изпълнявали функциите
и задълженията си.

10. Задължава досегашния изпълнителен директор на
дружеството да предаде печата и цялата документация на
дружеството, в т.ч. предвидената в Търговския закон и Закон
за счетоводството отчетна информация за дейността на
дружеството. Предаването на документацията да се
извърши в едномесечен срок от вземане на настоящото
решение, на избрания от новоназначения Съвет на
директорите изпълнителен директор.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18
общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Виктор Лучиянов, Председател на ОбС   Балчик

21 януари - слънчев и
ведър ден. И тръгнаха
баби, и стари, и по-мла-
ди, да отпразнуват Ба-
бинден.

Пременени и натък-
мени, с котле от весел
благослов, те посрещ-
наха празника с надеж-
да, вяра и любов.

Този празник е посве-
тен на святото тайнство
на раждането. Той си е
само наш, български
празник.

Годините минават все

Áàáèíäåí â îáùèíà Áàë÷èê
 в труд и грижи, така

било е век след век, но
човечеството, то се дви-
жи напред чрез ражда-
нето на всеки нов човек.

И става светът по –
нов, по-богат и по-щас-
тлив, и по-красив.

В Клуб „Здраве” на
този ден „се роди” жен-
ско чедо, а това предве-
щава плодородна и ху-
бава година. Дай, Боже!

Три орисници от клу-
ба: Николинка Дикова,
Димитричка Сивкова и

Атанаска Господинова
благословиха „родилка-
та” Вяра Кръчмарова и
бабата Ганка Касърова,
както и всички, дошли
да празнуват в ресто-
рант „Морско око” Бал-
чик и им пожелаха здра-
ве, което да се пази като
зеницата на окото.

Благословиите на
орисниците бяха: да ра-
сте детето живо и здра-
во, умно и добро, кра-
сиво. Голяма българка
да стане, род и родина

да прослави, градът ни
с нея да се хвали.

А към хората в бяло,
които поемат новия жи-
вот в ръцете си, се отп-
равиха благопожелания
за здраве и берекет. Ро-
дилното отделение в
МБАЛ Балчик да е пъл-
но с родилки и новоро-
дени здрави деца. Общи-
ната ни да расте и  про-
цъфтява.

Тодорка ХАРИЗАНОВА
Председател на

клуб „Здраве”

Медицинският клуб “Здраве” с председател Т. Харизанова изпълни ритуала
“бабуване” на 21 януари в ресторант “Морско око”. фото: М. КОСТОВА

Бабинден в село Соколово, организиран от НЧ “Просвета - 1900 год”.
    фото: Кина ЛИПОВАНСКА Бабинден в село Гурково преди много години.          Архив: Михаил ДУШКОВ




