
ПОЗИЦИИ                   20 - 26 август 2020 г. 5

Протокол № 11 от заседание на Общински
съвет - Балчик от 30 юли 2020 година

/Продължава от стр. 4/
По двадесет и втора точка от дневния ред:  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот

публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.84, по кадастрална карта на гр.Балчик, за
поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 2.51 кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик
В залата присъстват 11 общински съветници
Гласуване със „ЗА" - 2; ПРОТИВ" - 7; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -2,
РЕШЕНИЕ №157: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:
1. Не дава съгласието си отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост представляващ  ПИ №

02508.86.84, по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на  1/ един/ брой рекламно информационен елемент за
срок от 3 години.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Възлагане на превоз на пътници по реда на Наредба №2/
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществени превози на
пътници с автобуси (загл.изм.- ДВ, БР44 от 2011г.)

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
В залата присъстват 11 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА" - 11; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,
РЕШЕНИЕ №158: На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните

превози във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Балчик реши:

Дава съгласие да се възложи превоза на пътници по Маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската
транспортни схеми, като делегира изпълнението на своите функции, относно възлагането на превозите и сключването на
договори на кмета на Общината.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за актуализиране на списъка на средищни
училища и детски градини в Община Балчик за учебна 2020/2021г., съгласно ПМС № 128 от 29.06.2017г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик
В залата присъстват 11 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА" - 11; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;
РЕШЕНИЕ №159: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от ЗПУО и чл. 3, ал.1 от ПМС

№ 128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и детски градини, във
връзка с докладни записки и информационни карти представени от директорите на: СУ „Христо Ботев", ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий", ОУ „Антим I" Балчик; ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос; ОУ „Васил Левски" с. Соколово; СУ „Христо
Смирненски" с. Оброчище; ДГ „Добруджанче" с. Дропла; ДГ „Дъга" с. Гурково; ДГ „Първи юни" с. Оброчище,
Общински съвет - Балчик.

1. Предлага на Министерство на образованието и науката за учебната
2020/2021 година следните образователни институции от община Балчик да бъдат включени в Списъка на средищните

училища и детски градини но ПМС № 128/2017г.:
1.1. Средищни училища:
- СУ „Христо Ботев" гр. Балчик - 41 пътуващи ученици
- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Балчик - 14 пътуващи ученици
- ОУ „Антим I" Балчик гр. Балчик - 29 пътуващи ученици
- ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос - 65 пътуващи ученици
- ОУ „Васил Левски" с. Соколово - 32 пътуващи ученици
- СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище - 45 пътуващи ученици
1.2 Средищни детски градини: ДГ „Добруджанче" с. Дропла - 6 пътуващи деца
2. Предлага на Министерство на образованието и науката за учебната
2020/2021 година следните образователни институции от община Балчик да бъдат изключени от Списъка на средищните

училища и детски градини,
които не отговарят на критериите за средищни по ПМС № 128/2017г.;
 2.1.Детски градини
 -ДГ „Дъга" с. Гурково - 1 пътуващо дете  -ДГ „Първи юни" с. Оброчище - 3 пътуващи деца
3. Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на

настоящото решение.
По двадесет и пета точка от дневния ред:  Отпускане еднократни помощи на граждани от Община Балчик.
Вносител: Симеон Симеонов - председател ПКЗССД
В залата присъстват 11 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА" - 11; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0
РЕШЕНИЕ №160: 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. Лютвие Алиева Тахирова-за лекарства и социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
2. Дяко Иванов Желязков- за лекарства, в размер 150,00 (сто и петдесет) лева.
3. Гюлджихан Асанова Сюлман-за лекарства и социално подпомагане, в размер 150,00 (сто и петдесет) лева.
4. Джевджет Мехмед Мехмедов-за социално подпомагане и лечение в размер 100,00 (сто) лева.
5. Галина Борисова Митева-за социално подпомагане, в размер 300,00 (триста) лева
6. Николинка Димитрова Арабаджиева-за закупуване на лекарства и социално подпомагане  в размер

150,00 (сто и петдесет) лева.
7. Гина Радева Иванова- за закупуване на лекарства, в размер 150,00 (сто и петдесет) лева.
8. Илкер Юсуф Исмет- за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева./ Помощта да бъде получена от майката

Бирджихан Е. Расим/
9. Ирина Стоянова Иванова- за социално подпомагане 200,00 (двеста) лева.
10. Хатче Хасанова Мустафова - социално подпомагане в размер 150,00 (сто и петдесет) лева.
11. Стоян Димитров Стоянов - за лечение в размер 300,00 (триста) лева.
12. Цвета Алексиева Димитрова - за лекарства и за социално подпомагане в размер 150,00 (сто и петдесет) лева
13.Виолета Нелетова Ангелова - за закупуване на лекарства и социално подпомагане в размер 150,00 (сто и петдесет) лева
14.  Илияна Красимирова Йончева и Станислав Димов Ангелов - заявление за финансово подпомагане на двойки,

семейства и лица с********* с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик-  3 000 лева (три хиляди
лева) на основание чл.20, ал. 1 от „Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни
проблеми жители на Община Балчик "-приет с Решение № 95, Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По двадесет и шеста  точка от дневния ред: Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект на
техническата инфраструктура- кабелно електрозахранване на ПИ 39459.5.47 извън границите на

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
В залата присъстват 11 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА" - 11; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;
РЕШЕНИЕ №161: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление с

регистрационен индекс и дата УТ-2060-4/ 02.03.2020 г. от "АЛБЕНА" АД, к.к. Албена, Административна сграда, общ.
Балчик, в качеството му на възложител; чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, проведени процедури за служебно съгласуване по чл.
128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. УТ-2060-4-002/ 20.05.2020 г., Общински Съвет- Балчик:

1.Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП -
ПП в обхвата на ПИ с идентификатори № 39459.2.141 39459.5.40, 39459.5.43, 39459.5.47, 53120.6.25, 53120.8.10 и
53120.8.62 с цел създаване на устройствена основа за изграждане на външна електроразпределителна мрежа за захранване
с ток на обект в поземлен имот № 39459.5.47.

2.Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура
- кабелно електрозахранване на ПИ № 39459.5.47 извън границите на урбанизираните територии в землището на с.
Кранево, м. „Чалтика", общ. Балчик, в обхвата на ПИ с идентификатори № 39459.2.141 39459.5.40, 39459.5.43,
39459.5.47, 53120.6.25, 53120.8.10 и 53120.8.62.

 3.ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са неразделна част от решението.
 4. Във връзка с преминаването през цитираните имоти е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.
По двадесет и седма точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик за подбор на проекти

BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата
и спорта на рибарската територия "от Стратегия за ВОМП на МИРГ Шабла- Каварна- Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик
В залата присъстват 11 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА" - 11;  ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;
РЕШЕНИЕ №162: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с

кандидатстването на Община Балчик по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1
„Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия" от Стратегия
за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик

1.Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент,
с проектно предложение по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване
и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия".

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и
фактически действия за изпълнение на решението.                           Николай КОЛЕВ - Председател на ОбС-Балчик

ХУДОЖНИКЪТ ГОСПОДИН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСТАВЯ СВОЯ ИЗЛОЖБА

В ГАЛЕРИЯТА НА МАЕСТРА
КОНСТАНТИНА ПЕТКОВА В С. ПЧЕЛАРОВО

Художникът е роден през 1950 г. в с. Крушари, Добричка област; завършил Художествена
академия в София и специализирал в Норвегия. Има изложби в България и чужбина.




