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(Продължава от стр. 6)

1.2. Определя за резервни следните жилища - частна общинска собственост, в които са настанени
лица, чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и
аварии, или са застрашени от самосрутване:

По двадесет и осма точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ № 94: 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. № ОС-3011-1/04.02.2020 г., Общински
съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Ирена Радева
Георгиева от гр. Варна по отношение на ПИ № 53120.502.790 по кадастралната карта на с. Оброчище,
УПИ ХІІІ-79, кв. 21 по ПУП на с. Оброчище, целия с площ от 1034 м2, като Ирена Георгиева

изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 234 м2 (двеста тридесет и четири квадратни метра)
идеални части, актувани с АОС № 4841/27.02.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4432.00 лв. (четири  хиляди
четиристотин тридесет и два лева), без ДДС.

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

По двадесет и девета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ № 95: 1. На основание чл.21, ал.2, във вр.с ал. 1, т. 23   от ЗМСМА, Общински съвет -

Балчик, приема Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми,
жители на Община Балчик.

2. След влизане в сила на решението по т. 1, приетият правилник да се обнародва, чрез публикуване на
интернет страницата на община Балчик.

3. Неразделна част от настоящото решение е Проект на Правилник за финансово подпомагане на
семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община Балчик.

По тридесета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ № 96: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение от Постоянната

комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за
предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински
съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Валентина Йовева Петрова от гр.  Балчик, за лечение на детето й Преслав, в размер на 400,00
(четиристотин) лева.

2. Марийка Божилова Радушева от с. Соколово, за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.
3. Есма Аблекимова Алиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева.
4. Демир Кирилов Димитров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
5. Илийчо Димов Илиев от гр. Балчик, за лечението на Божанка Ковачева, в размер на 200,00 (двеста) лева.
6. Радослав Маринов Демиров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
7. Амет Али Амет от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.
8. Кадрие Кадирова Симеонова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и

петдесет) лева.
9. Себат Кемал Ариф от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

По тридесет и първа точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ № 97: На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24 и чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г. по 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-202 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските
райони  за Проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка гр.  Балчик”
сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие”, Общинският съвет РЕШИ:

1. Упълномощава  кмета  на  община  Балчик  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски,
платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  до  43 782,62 лева (четиридесет и три хиляди
седемстотин осемдесет и два лева и 62 ст.) за обезпечаване на 100.00 % от заявения размер на авансово
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0046-
C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-202 г., съфинансирана
от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Изграждане и оборудване на
мултифункционална спортна площадка гр. Балчик”, сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Балчик да подготви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г. и да ги представи
пред ДФ „Земеделие”.

По тридесет и втора точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ № 98: На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24 и чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г. по 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-202 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските
райони  за Проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка гр.  Балчик”
сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие”, Общинският съвет РЕШИ:

1. Упълномощава  кмета  на  община Балчик  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ„Земеделие”  в  размер до 8 671,98 лева
(осем хил яди  шест ст оти н седемдесет  и един лев а и 98 ст. ) за обезп ечаване  на  100 % от
заявения размер на разходите за авансово ДДС по договор за предоставяне на безвъзмездна
фин ан сов а п омощ № BG06RDN P001- 7 .007 -0046 - C 01  от  08.05.2019  г.  п о п одмярка  7 .2 .
„Инвестиции в  създаването, подобряването или разширяването на в сички ви дове мал ка по
мащаби ин фраструктура” от Прогр амата за развитие  на селскит е райони за периода 2014 -
2020 г. за проект „Изгр аждане и оборудване н а мулти фун кционал на спортна  площадка гр.
Балчик”, сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Балчик да подготви необходимите документи за получаване на авансово
ДДС по договор № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

По тридесет и трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ № 99: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 147 от Търговския закон, както и чл. 12, ал. 3 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,  Общински съвет-Балчик:

1. Освобождава д-р Парсек Саркис Салбашян  от длъжността “управител” на “МБАЛ -Балчик “ЕООД
гр.Балчик, по негово желание.

2. Назначава за временно изпълняващ длъжността “управител” на “МБАЛ-Балчик” ЕООД гр.Балчик
д-р Пламен Петров Димитров-  лекар към същото лечебно заведение, до провеждане на конкурс за
избор на управител.

3. Определя месечно възнаграждение на временно изпълняващия длъжността управител на “МБАЛ -
Балчик “ ЕООД в размер на 300%/триста на сто/ от средната месечна брутна работна заплата за
лечебното заведение.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Ангелов да проведе конкурс за избор на управител
на “МБАЛ -Балчик “ЕООД и предложи новоизбрания чрез конкурс управител за утвърждаване от
принципала - Общински съвет-Балчик.                         Николай КОЛЕВ - Председател на ОбС-Балчик
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                          ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП
                           Събиране на оферти с обява

                         Обект на поръчката: „Доставка на съдове за събиране
                             на битови неопасни отпадъци за нуждите на община Балчик“

                         Номер обществена поръчка в АОП:  9098505
                         За въпроси и допълнителна информация:
                         Милен Йорданов - юрист, телефон 0579 71036

                      Офертите се подават лично или по пощата с обратна
разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. “21-ви

септември” № 6, Общинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел.

0579 71046.
Информация: как да процедират участниците в процедурите по обществените
поръчки с Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)




