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/Продължава от стр. 4/
РЕШЕНИЕ № 618: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 чрез търг с тайно наддаване на част от имот – 
публична общинска собственост, представляващ терен на алея „Възкресия Деветакова“ 
обособена част от ПИ № 02508.87.122 по кадастрална карта на гр. Балчик, за благоустрояване, 
включващо алея с осветление, пейки и тревобетонни елементи.
2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 600.00 кв. м. в размер на 1728.00 лв. /
хиляда седемстотин двадесет и осем лева/ без ДДС, като стъпката за наддаване е в размер 
на 5% /пет процента/ от началната цена. Наемната цена е определена на база на Тарифа за 
определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на 
Община Балчик, Зона 1, Дейност 1, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез 
търг с тайно наддаване.  
3.До участие в търга с тайно наддаване се допускат кандидати, които са регистрирани по ТЗ.
4.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.
5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и 
фактически действия по изпълнение на решението.
По двадесет и осма точка от дневния ред:Отпускане финансови помощи на граждани
Вносител: Симеон Симеонов – председател на ПКЗССД
В залата присъстват 12 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 619: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.Камелия Пламенова Маринова -лечение , в размера на 300,00 (триста)лева от гр. Балчик.
2. Марийка Божилова Радушева – за социално подпомагане в размера на 400,00 (четиристотин)
лева от с.Соколово.

ПРОТОКОЛ № 36 от заседание 
на Общински съвет – Балчик, проведено на 23 септември 2022 г.

3. Илия Ефтимов Стоев - социално подпомагане, в размер на 300,00 (триста)лева от с. Преспа.
4. Сибел Садулова Кадирова - социално подпомагане, в размер на 300,00 (триста)лева от с. 
Ляхово.
5. Вейсел Самединов Алиев - лечение , в размера на 250,00 (двеста и петдесет)лева от гр. Балчик
6. Яшар Расим Ибрям- за социално подпомагане в размера на 250,00 (двеста и петдесет)лева  от 
гр. Балчик
 7.Юмер Селим Салим – социално подпомагане в размер на 250,00 (двеста и петдесет)лева гр. 
Балчик.
8. Иванка Ангелова Кънчева – лекарства в размер на 200,00 (двеста)лева от с. Рогачево
По двадесет и девета точка от дневния ред:Определяне на изпълнител на услугата по 
„Патронажна грижа +“ по одобрен проект на Община Балчик „Патронажна грижа + в Община 
Балчик“, по процедура BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + „ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 12 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 620:На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и 
във връзка с изпълнението на проект на Община Балчик „Патронажна грижа + в община 
Балчик” поПроцедура за безвъзмездна финансова помощ, по процедура BG05M9OP001-6.002 
„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, и във връзка с писмо с 
вх. № 24-00-1189 от 13.09.2022 г. от УО :
1.Общински съвет Балчик дава съгласие специализираното звено на Община Балчик - 
Домашен социален патронаж за удължаване предоставянето на услугите с 6 месеца,  да 
изпълнява дейностите по предоставяне на услугата на територията на Община Балчик по 
проект Балчик „Патронажна грижа + в община Балчик”, по процедура BG05M9OP001-6.002 
„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
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 

Посрещане на есента в ж.к. “Балик”

Жителите на неугледните панелни блокове в ж.к.”Балик” Балчик компенсират чувството си за 
красота и подреденост като сами си сеят градинки, подкастрят храстите и се радват на жълтите 
есенни минзухари /кърпи кожух/, които весело напомнят за идващата зима.    
                         Фото: Маруся КОСТОВА пред бл.3 и бл.4

Европейската комисия предприема действия 
за по-добра защита на хората от азбеста

Европейската комисия представя днес всеобхватен подход за по-добра защита на хората и 
околната среда от азбеста и за пълното му премахване в бъдеще.
Пакетът съдържа:
• Съобщение относно работата за бъдеще без азбест и справянето с азбеста по 
всеобхватен начин — от подобряване на диагностиката и лечението на причинените от азбеста 
заболявания до идентифицирането и безопасното отстраняване и преработване на отпадъците 
от азбест; и
• Предложение за изменение на Директивата относно експозицията на азбест по време 
на работа с цел подобряване на защитата на работниците чрез значително намаляване на 
граничната стойност за професионална експозиция на азбест. 
Въпреки че всички форми на азбест са забранени в ЕС от 2005 г. насам, в по-старите сгради 
продължава да има азбест. Той представлява заплаха за здравето, особено когато съдържащи 
азбест материали се рушат и влакната се отделят и вдишват, например по време на ремонти.
Предложените днес действия са част от стълба за профилактика на Европейския план за борба 
с рака и ще допринесат за постигането на целите на Европейския зелен пакт, Плана за действие 
за нулево замърсяване и Европейския стълб на социалните права.

Европа Директно
Добрич

Европейската комисия приема насоки 
относно колективните трудови договори на 
самостоятелно заетите лица, работещи сами

Европейската комисия прие своите насоки относно прилагането на конкурентното право 
на ЕС към колективните трудови договори („насоките“) във връзка с условията на труд 
на самостоятелно заетите лица, работещи сами. В насоките се пояснява кога определени 
самостоятелно заети лица могат да се обединят, за да договорят колективно по-добри условия 
на труд, без да нарушават правилата на ЕС в областта на конкуренцията.
В член 101 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) се забраняват споразуменията 
между предприятия, които ограничават конкуренцията. Въпреки че колективните трудови 
договори между работодатели и работници не са предмет на правилата на ЕС в областта на 
конкуренцията, самостоятелно заетите лица се считат за предприятия и поради това рискуват 
да нарушат правилата за конкуренция, когато договарят колективно своите хонорари или 
други условия за търговия. Вследствие на това самостоятелно заетите лица често не са сигурни 
дали могат да договарят колективно своите условия на труд.
Насоките се прилагат за самостоятелно заетите лица, работещи сами, които работят изцяло 
самостоятелно и не наемат други лица. 
В насоките се поясняват обстоятелствата, при които определени самостоятелно заети лица, 
работещи сами, могат колективно да преговарят за подобряване на условията си на труд, без да 
нарушават правилата на ЕС в областта на конкуренцията. 

Европа Директно
Добрич

Минимален доход: необходима е по-ефективна 
подкрепа за борба с бедността и насърчаване на 

заетостта

Европейската комисия призовава държавите членки да модернизират своите схеми за 
минимален доход като част от текущия ангажимент за намаляване на бедността и социалното 
изключване в Европа. В предлаганата препоръка на Съвета относно адекватния минимален 
доход, гарантиращ активно приобщаване, се посочва как държавите членки могат да 
модернизират своите схеми за минимален доход, за да ги направят по-ефективни, което ще 
премахне бедността и същевременно ще насърчи интеграцията на трудовия пазар на тези, 
които могат да работят.
Предложението ще допринесе за постигане на социалните цели на ЕС за 2030 г. за намаляване 
на броя на хората, изложени на риск от бедност или изключване, с поне 15 милиона, както е 
посочено в плана за действие на Европейския стълб на социалните права. То ще помогне и на 
държавите членки да постигнат целта най-малко 78 % от населението на възраст между 20 и 64 
години да имат работа.

Европа Директно
Добрич


