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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК 
П Р О Т О К О Л № 13

от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 30септември 2020 г. 

РЕШЕНИЕ №1821. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Балчик налага забрана за разполагането, ползването, поддържането и развитие-
то на електронните съобщителни /клетъчни/ мрежи от 5-то поколение /5G (5-th 
generation)/, и съоръжения към същите, за период от една година, считано от датата 
на обнародване на настоящото решение.

2.Възлага на кмета на община Балчик контрола по изпълнение на настоящото 
решение. 

По тринадесета точка от дневния ред: Обсъждане на доклади на читалищата от  
Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0; “НЕ 

ГЛАСУВАЛ“ – 1;
РЕШЕНИЕ №183: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 

а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища,  Общински съвет – Балчик
реши :
1. Приема докладите на читалищата на територията на община Балчик за осъ-

ществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2019 година, 
както следва:

 -НЧ “Паисий Хилендарски-1870“ град Балчик 
 -НЧ “Васил Левски-1959” град Балчик
 -НЧ “Свобода-1897” село Гурково 
 -НЧ “Велко Ангелов-1940” село Дропла
 -НЧ “Йордан Йовков-1941” село Змеево
 -НЧ “Бачо Киро-1939” село Кранево
 -НЧ “Просвета-1901” село Оброчище
 -НЧ “Христо Смирненски-1914” село Сенокос
 -НЧ “Просвета-1900” село Соколово
 -НЧ “Стефан Караджа-1941” село Стражица 
По четиринадесета точка от дневния ред: Участие в извънредно заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК ООД Добрич 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ №184: На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка 

с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация и писмо с вх. №15-00-27/08.09.2020г. на Асоциация по водоснабдяване 
и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК Добрич” АД- гр. 
Добрич, Общински съвет- гр. Балчик

1.  Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров- 
заместник- кмет с ресор “Устройство на територията, туризъм, еврофондове, меж-
дународно сътрудничество и екология” да вземе участие и гласува на извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на 
обособената територия, обслужвана от “ВиК Добрич” АД- гр. Добрич, което ще се 
проведе на 14.10.2020г. от 10:00 часа в Зала “Пресцентър» на Областна администра-
ция- гр. Добрич

2.  Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложените решения:
По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за препоръчителния размер на 

вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК за 2021 г, на основание 
чл. 20. ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. 
в размер на 4 407,56 лв..

По т. 2 от дневния ред: Указва на упълномощения представител при обсъждането 
на възникналите въпроси да се ръководи единствено от интересите на Община 
Балчик.

По петнадесета точка от дневния ред: Определяне на представител на акционера, 
община Балчик в насрочено за 28.10.2020 год. от 10.00 часа в административната 
сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24, извънредно Общо 
събрание на акционерите на „МБАЛ Добрич“ АД 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;“НЕ 

ГЛАСУВАЛ“ – 1;
РЕШЕНИЕ №185:1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител 

на Община Балчик в извънредното общо събрание на „Многопрофилна болница 
за активно лечение Добрич“ АД, което ще се проведе на 28.10.2020 година в 10.00 
часа, което ще се проведе в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, 
ул. „П. Хитов” 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон 
на 13.11.2020 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се 
счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.
2.Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание 
да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на 
директорите, както следва:
- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложе-
ният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената 
промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаването на настоящи-
ят съвет на директорите в състав: Димитър Петров Мартинов, Светозар Байчев 
Петров и Милена Георгиева Гюрова-Гунчева и избор на нов тричленен съвет на 
директорите в състав: Георги Митков Желязков, Йовчо Иванов Йовев и Лъчезар 
Димитров Карадимов.;
- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният 
проект на решение - Общото събрание на акционерите определя мандат на новоиз-
брания съвет на директорите до провеждането на конкурс, съгласно изискванията 
на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия.;
- По т.3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният 
проект на решение  - Общото събрание на акционерите определя възнаграждението 
на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено упра-
влението да се изчислява по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона 
за публичните предприятия.

 
НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател
на ОбС Балчик

СТАРТИРА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ ВОДОЛАЗИ

На 16 октомври 2020 г. стартира безплатен курс за водолази-любители в открити 
води. Обучението е с продължителност от седем дни, а в него ще могат да вземат 
участие 10 души на възраст над 18 години, без значение от пол и раса, етни-
ческа принадлежност или сексуална ориентация, физически здрави. Основно 
изискване за бъдещите курсисти е да имат умения по плуване, както и да бъдат 
с адресна регистрация на територията на гр. Варна и МИРГ „Варна, р-н Аспару-
хово-Белослав-Аксаково“.
Курсът ще се проведе от сертифициран инструктор от Scuba School International 
(SSI), по програмата  „Водолаз в открити води”. Тази световно призната програ-
ма за сертифициране е в основата на Вашето приключение като сертифициран 
водолаз и база за по-нататъшно развитие. Персонализираното обучение се ком-
бинира с упражнения във вода, за да сте сигурни, че имате уменията и опита, 
необходими, за да станете наистина уверени под водата. След успешното при-
ключване на обучението,  всеки курсист ще получи международен сертификат 
SSI Open Water Diver.
Обучението се реализира по Проект № BG14MFOP001-4.007-0007-C01, „Про-
грама за обучение на водолази - любители и повишаване знанията за околната 
среда и “Синия растеж”, финансиран по СВОМР на МИРГ „Варна, р-н Аспарухо-
во-Белослав-Аксаково“, финансирана по Програма за морско дело и рибарство 
2014-2020, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско 
дело и рибарство.  Програмата ще даде възможност на курсистите да се гмуркат 
безопасно и ще повиши тяхната конкурентоспособност на трудовия пазар. 

-----------------------------------------------
За допълнителна информация и записване: Даниела Илиева

sncsdi@abv.bg, моб.: +359 884 060 940

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и 

ресторантьорството”
Магистърска програма 

„Управление на луксозното хотелиерство” 
Множеството платени стажове във Франция, 

с които студентите самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  – Учебни програми – 
Електронен каталог 

Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   
052 607 946 – база Варна


