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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК 
ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет – Балчик,  проведено на 27април 2022 година
1.1.кухненски блок с площ 275,19 кв.м., съдържащ:

- склад с площ 8,79 кв.м.;
- склад с площ 44,59 кв.м.;
- склад с площ 9,66 кв.м.;
- подготвителна за месо с площ 20,26 кв.м.;
- подготвителна за яйца, риба и зеленчуци 

с площ 21,75 кв.м.;
- миялно помещение към кухня с площ 

5,77 кв.м.;
- помощна кухня с площ 20,02 кв.м.;
- топла кухня с площ 50,22 кв.м.;
- миялно помещение и разливна към столо-

ва с обща площ 24,90 кв.м.;
- 2 бр. хладилни камери с предверие, с обща 

площ 15,35 кв.м.;
- стая за почивка, баня и санитарен възел с 

предверие, с обща площ 23,03 кв.м.;
- общи части към горепосоченият част от 

имот с обща площ 30,85 кв.м.;
1.2. столова с площ 47,53 кв.м.
Всичко с площ 322,72 кв.м., намиращи се в част от 

първи етаж на “МБАЛ Балчик” ЕООД, гр. Балчик, ул. 
“Д-р Златко Петков” № 1 – публична общинска собстве-
ност, актувано с АОС 217 от 1999 год., за извършване на 
търговия и преработка на хранителни стоки /за нуждите 
на болничното заведение/, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща 
площ от 322.72 кв.м.  в размер на 1858.86 лв. /хиляда 
осемстотин петдесет и осем лева и осемдесет и шест 
стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на 
базата на Тарифа за определяне на базисните наемни 
цени на общински помещения и терени на територията 
на Община Балчик - Зона 2, Дейност 1.

3.Кандидатите за участие е необходимо да отговарят 
на следните изисквания:

3.1. да са регистрирани по Търговския закон; 
3.2. да извършват дейност, предмет на търга, а именно 

търговия и преработка на хранителни стоки;
4.Конкурсни условия:
4.1. след спечелване на конкурса и подписване на 

Договора за наем, наемателят се задължава:
-  да спазва предмета на дейност и да не променя пред-
назначението на имота;
- за своя сметка да поддържа и почиства наетият от 
него имот;
- при осъществяване на модернизации и подобрения в 
имота, следва предварително да ги съгласува с Община 
Балчик;
- да спазва стриктно разпоредбите на Закона за храните;
- за заплаща в срок дължимите суми за ел. енергия и 
вода;

4.2.  да осигури минимум 5 броя работни места в 
обекта.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извър-
ши всички последващи правни и фактически действия 
по изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 531 На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на по-
мещение - публична общинска собственост, част от 
ПИ№02508.79.75, представляващо павилион за про-
дажба на закуски и пакетирани стоки с площ от 20 кв. 
м., намиращ се на 1-ви етаж в ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“, ул. „Христо Ботев“ №6, гр. Балчик, актуван 
с АОС 394/24.10.2014 г., за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за 
обща площ от 20 кв.м.  в размер на 391.20 лв. /триста 
деветдесет и един лева и двадесет стотинки/ без ДДС, 
изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на 
общински помещения и терени, Зона 3, дейност 5,  при 
провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез 
търг с тайно наддаване. 

3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с 
което след спечелване на търга и сключване на Договор 
за наем, наемателят се задължава да спазва предмета 
на дейност, заложен в тръжните условия.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извър-
ши всички последващи правни и фактически действия 
по изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 532:На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на поме-
щение - публична общинска собственост, част от ПИ№ 
66250.501.600 по кадастрална карта на с. Сенокос, 
представляващо павилион за продажба на закуски и 
пакетирани стоки с площ от 20 кв. м., намиращ се в 
ОУ „Георги С. Раковски“, ул. „9-ти Септември“ №38, 
с. Сенокос, актуван с АОС №82/20.02.2009 г., за срок 
от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ 
от 20 кв.м.  в размер на 321.60 лв. /триста двадесет и 
един лева и шестдесет стотинки/ без ДДС. Наемната 
цена е определена на базата на Тарифа за определяне 
на базисните наемни цени на общински помещения  и 
терени  на територията на Община Балчик - Зона 4, 
Дейност 5.

3.След сключване на договора за наем, спечелилият 
участник следва да използва горепосоченият имот за 
продажба на закуски и пакетирани стоки.

4.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие 

с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за 
изпълнение на дейности от местно значение за с. Сенокос.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни 
и фактически действия по изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 533:1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител 
на Община Балчик в редовното общо събрание на „Многопрофилна болница за 
активно лечение Добрич» АД, което ще се проведе на 23.05.2022 год. от 10.00 часа 
в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов” № 
24, а при липса на кворум по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 08.06.2022 
год. 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 на 
„Многопрофилна болница за активно лечение Добрич» АД, да гласува по предложе-
нията 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 доклада на 
съвета за дейността на дружеството през 2021 г.
- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложе-
ният проект на решение Общото събрание на акционерите одобрява годишният 
финансов отчет на дружеството за 2021г. заверен от регистриран Одитор.
- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложе-
ният проект на решение – Общото събрание на акционерите приема консолидира-
ния доклад за дейността за 2021 год.
- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложе-
ният проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява консолиди-
рания годишен финансов отчет за 2021 г. заверен от регистриран одитор.
              - По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по 
предложеният проект на решение – Общото събрание на акционерите взема ре-
шение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.
- По т. 6 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложе-
ният проект на решение –  Общото събрание на акционерите - освобождава  от 
отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
- По т. 7 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предло-
женият проект на решение –  Общото събрание на акционерите освобождава от 
отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.
- По т. 8 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по пред-
ложеният проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява 
„Бизнес програма за три годишен период 2021 – 2023г.“ приета с Протокол № 
27/11.11.2021г от проведено заседание на  Съвета на директорите на „МБАЛ- До-
брич“ АД – гр. Добрич;
- По т. 9 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложе-
ният проект на решение – Общото събрание на акционерите избира и назначава 
предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2022г.;
- По т. 10 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложе-
ният проект на решение – Общото събрание на акционерите приема промяна в 
чл.5 от Вътрешни правила за избор на регистриран одитор на „МБАЛ- Добрич“ 
АД – гр. Добрич, приети на основание на чл. 62 от ППЗПП,  на 28.01.2021г. на 
Извънредно Общо събрание на акционерите, във връзка с чл. 62, ал. 2 от ППЗПП 
(Отм. – ДВ, бр. 89 от 2021 г. в сила от 26.10.2021 г.);
            - По т. 11 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по 
предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема 
предложената промяна в капитала на дружеството;
           - По т. 12 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“ Общото 
събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

РЕШЕНИЕ № 534: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 
от ЗМСМАи 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.Слави Иванов Ангелов- за лечение в размер на  
500,00 (петстотин) лева. от  гр. Балчик

2. Божанка Стефанова Ковачева– за социално под-
помагане в размера на 250,00 (двеста и петдесет) лева,  
от гр. Балчик

3. Сейде Ридван Хасан за социално подпомагане, в 
размер на 300,00 (триста) лева от  гр. Балчик

4. Живко Ненков Димитров_ лечение в размер на 
250,00 (двеста и петдесет) лева от  гр. Балчик

5. Мяна Димитрова, лечение в размер на 500,00 (пет-
стотин) лева от с. Рогачево

6. Кристиан П. Димитров -  за лечение в размер на 
300,00 (триста) лева от с. Дропла

7.   Мирослав И. Мирчев – за   лечение в размер на 
200,00 (двеста) лева, с .Оброчище

8. Сабрие А. Ибрям- за социално подпомагане в раз-
мер на 200,00 (двеста) лева от с. Кремена

9. Марсело Желязков Борисов– за социално под-
помагане в размер на 300,00 (триста) лева, гр. Балчик

10. Ангел Д. Иванов– за   лекарства в размер на 200,00 
(двеста) лева от  гр. Балчик

11. Фериян М. Ибрямова– за   социално подпомагане 
в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, гр. Балчик

12. Румен И. Топалов– за   лекарства в размер на 
250,00 (двеста и петдесет) лева от  гр. Балчик

13. Пенка Калчева Василева– за   лечение в размер 
на 300,00 (триста) лева, от  гр. Балчик

14. Десислава Джалъзова– за   лечение в размер на 
500,00 (петстотин) лева, от гр. Балчик

15. Наджи Хаджисали– за   лечение в размер на 500,00 
(петстотин) лева от  гр. Балчик

16.Александър Ивелинов Сашев - за   лечение в 
размер на 500,00 (петстотин) лева,  от гр. Балчик.

РЕШЕНИЕ № 535: На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, Общински съвет - Балчик:

1.ОТМЕНЯ Решение №487 по Протокол №30 от 
24.02.2022г. на Общински съвет – гр. Балчик, с което е 
дадено съгласие за отдаване под наем на кабинет №207 
/кардиологичен кабинет/.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извър-
ши всички последващи правни и фактически действия 
по изпълнение на решението.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик

ЕС заделя близо един милиард евро за опазване на океаните

Настоящото 7-мо засе-
дание на конференцията 
„Нашият океан“, която 
стартира през 2014 г. и за-
седава най-напред в САЩ 
през 2014-  2016 г., в Чили 
през 2015 г., в ЕС –Малта) 
през 2017 г., в Индонезия 
през 2018 г. и в Норвегия 
през 2019 г. се проведе в 
Палау, свикано съвместно 
от президента Сурангел 
Уипс-младши и специал-
ния президентски прате-
ник на САЩ по въпросите 
на климата, Джон Кери. За 
опазването на океаните, 
ЕС подновява своя ангажи-
мент към международното 
им управление, като пред-
ставя списък с 44 задълже-
ния за периода 2020 – 2022 
г. в размер на почти 1 млрд. 
евро, което е най-щедро-
то финансово обещание, 

представяно някога на този 
форум. Партньори от цял 
свят се събраха около тема-
та „Нашият океан, нашите 
народи, нашият проспери-
тет“, за да търсят решения 
за стабилно управление 
на морските ресурси, за 
повишаване на устойчи-
востта на океаните към 
изменението на климата и 
за опазване на здравето на 
бъдещите поколения. 
Имайки предвид предизви-
кателствата, пред които са 
изправени океаните, участ-
вайки и в други инициати-
ви, като срещата на върха 
„Един океан“ (през февру-
ари в Брест) и предстояща-
та конференция на ООН за 
океаните (през юни-юли 
в Лисабон), ЕС и тази го-
дина поставя съществено 
ударение върху опазване-

то и възстановяването им 
и поема отговорност по 
всички теми, разгледани 
на международния форум: 
защитени морски зони; 
борба със замърсяването 
на морската среда; търсене 
на решения за океанските 
аспекти на климатична-
та криза; изграждане на 
устойчиви сини икономи-
ки; развитие на устойчив 
дребномащабен риболов и 
аквакултури, постигане на 
безопасност, законовост 
и сигурност в океанските 
зони. 
ЕС разработва и инстру-
мент за проследяване на 
изпълнението на задълже-
нията, който ще позволи на 
гражданите да следят на-
предъка.Освен това, свое-
временно актуализира про-
грамата за международно 
управление на океаните, за 
да бъдат отразени цялост-
но предизвикателствата и 
последните събития, както 
и възможностите, предос-
тавени от Европейския зе-
лен пакт. 
В изявление на Виргини-
юс Синкявичюс, комисар 
по въпросите на окол-
ната среда, океаните и 
рибарството,се казва: „Су-
мата, която заделя днес ЕС, 
е значителна, но не толкова 
значителна, колкото е ро-
лята на океаните за самото 
ни съществуване. Те ни 

осигуряват чист въздух, 
регулират климата, в тях 
живее голяма част от био-
логичното разнообразие на 
Земята и те имат ключова 
роля за нашата икономика. 
Океаните са щедри спря-
мо нас и ние трябва да ги 
защитим. Нашето бъдеще 
зависи от това“.
Потвърждавайки ця-
лостната си ангажира-

ност в процеса „Нашият 
океан“,ЕС изразява готов-
ност да поеме отговор-
ност във връзка с между-
народното управление на 
океаните от позицията на 
твърд поддръжник на мно-
гостранното сътрудничест-
во. 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО
Добрич


