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Публично обсъждане на
намерението за поемане
на дългосрочен общински
дълг от Община Балчик

Г-н Митко Петров-зам.-кмет на Община Балчик, г-н Михаил Димов,
нач.отдел „БФС“ и г-н Димитър Димитров, директор на д-я „ТЕМСЕ“ по
време на публичното обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен
общински дълг за финансиране на проект, който се изпълнява от България
и Румъния.
Фото: Маруся КОСТОВА
На основание чл.15
от Закона за общинския
дълг и чл. 6 от Наредбата
за условията и реда за
провеждане на обществено обсъждане на проекти,
финансирани чрез дългосрочен дълг в Община
Балчик,
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКАНИ НА 16 ЯНУАРИ
2017 Г. ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
О Т О Б Щ И Н АТА Д А
УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА
ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ
ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА:
„ПРЕДСТАВЯНЕ НА

РЕГИОНАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
В 3D“
Т РА Н С Г РА Н И Ч Н О
С Ъ Т Р УД Н И Ч Е С Т В О
INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 20142020г.
и Споразумение за
партньорство РД-02-2935/11.03.2016г., относно
сключване на договор
за кредит с „Фонд на
органите на местното самоуправление в България
- ФЛАГ“ ЕАД
Бюджетът на проекта
/допустими разходи/ е 1
440 100,23 лева с ДДС.
Националното съфинансиране е 187 213,03
лв. с ДДС, а собственият
принос на Община Балчик е 28 802,00 лв. с

ДДС. С получено авансово плащане по договор за
безвъзмездна финансова
помощ се формира размера за: Договор за кредит
от Фонд ФЛАГ ЕАД: 1
098 000,00 лв. с включено
ДДС – е необходимото
финансиране.
Срокът за погасяване
на заема от фонд ФЛАГ:
- до 24 месеца, считано
от датата на подписване
на договора за кредит, с
възможност за предсрочно погасяване изцяло или
на части, без такса за
предсрочно погасяване.
Присъстващите медии,
общински служители и
граждани одобриха поемането на дългосрочния
общински дълг.
/Б.Т./

Дете получи акт за раждане 5
години след раждането си

В най-тежкия ден на зимата старият кипарис пред централния вход на Общината бе готов да рухне. Цялото дърво бе бандажирано, за да спре да се цепи по средата. Гл.озеленител
Мариян Цветков и работници от БКС успяха да спасят този типичен за центъра на града
растителен вид, но на пролет ще стане ясно каква ще бъде съдбата му - допълни инж.
Красимир Кунев, председател на ЛРС Балчик.
Фото: Маруся КОСТОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–БАЛЧИК
П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26 януари 2017 година от 9.ºº часа, в залата
на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет Балчик, при следния
Д н е в е н р е д:

Кметът на Община Балчик Николай Ангелов
връчи днес акт за раждане
на 5-годишния Николай
Силвов Манчев от село
Стражица.
Детето е родено на 18 юли
2011 година в Гърция.
От тогава до днес неговите родители се борят
с институциите на двете

държави, за да получат
документ, доказващ съществуването му.
С акта за раждане момчето получава единен граждански номер и е пълноправен гражданин на
Република България, коментира кметът Ангелов.
Така то ще може да посещава детска градина, бол-

ница, ще може да тръгне
по-късно и на училище.
За връчването на документа днес заслуга има и
Държавната агенция за
закрила на детето, благодарение на която комуникацията между институциите на двете съседни
държави е довела до успех
в казуса с детето. /Б. Т./

Океанска медуза ще брани
рибите от паразити в Черно море
Океански пришълец измества сериозен вредител
от водите на Черно море.
Битката между двата вида
спасява храната на редица
видове риба по нашето
крайбрежие,
съобщиха
експерти от Института
по океанология (ИО) при
БАН при финалния отчет
на проекта за проучване
на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите
за мониторинг, пише Труд.
Той бе реализиран от ИО
и Басейновата дирекция
за Черноморския район

(БДЧР) с 1,35 млн. лв.,
осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Още докато проектът бе в ход, екипът съобщи, че подобната
на медуза ктенофора Мнемиопсис лейди изяжда
зоопланктона, с който се
хранят хамсията, малките
сафридчета и трицоната
и дори напада рибните
личинки. Миналата топла зима бе отчетен бум
в популацията на вредния
пришълец, докаран с баластни корабни води по

нашето крайбрежие преди
около 30 г.
Друг подобен вид нашественик обаче е нормализирал баланса в екосистемата, установили учените.
Гребенестата хищна Берое
овата, която достига до 16
см, опразнила крайбрежието от опасната Мнемиопсис лейди. И тази ктенофора е влязла в Черно
море от Атлантика, но за
разлика от събрата си е
полезна, особено в края
на лятото, когато е пикът
в размножаването й.
ZaMoreto.com

1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г.
2. Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за 2017 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2017-2019 г.
3. Поемане на дългосрочен дълг и сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД в изпълнение на Договор за БФП № 4803/18.01.2016 г., за проект
„Представяне на регионалното културно наследство в 3D „Трансгранично сътрудничество INTERREG V-А
Румъния-България 2014-2020 г.
4. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 53120.14.9 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.
5. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПП за „Водопроводно и канализационно отклонение за
Курортни сгради със СПА комплекс, ресторанти и басейни в ПИ № 53120.160.443 и № 53120.160.417 по
кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.
6. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично
оповестен конкурс за поставяне на рекламно-информационни елементи.
7. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.504.213, в.з. „Изгрев”, с. Оброчище.
8. Продажба чрез публично оповестен конкурс на гараж – самостоятелен обект в сграда № 02508.84.96.1.8
по кадастралната карта на гр. Балчик.
9. Продажба чрез публично оповестен конкурс на гараж – самостоятелен обект в сграда № 02508.84.1.11
по кадастралната карта на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
10. Разглеждане на молба с вх. № 24 от 18.01.2017 г. към преписки по заявления с вх. №94Я-217-1/09.03.2016
г.; вх. № 94 Я–217–1/08.08.2016 г., от „Зърнени храни България” АД за прекратяване на съсобственост по
отношение на ПИ № 02508.86.117 по кадастралната карта на град Балчик.
11. Освобождаване на членовете и председателя на Съвета на Директорите на „Търговски център Кранево“
ЕАД, село Кранево, избор на нови членове и председател на Съвета на директорите и определяне на възнагражденията на председателя и членовете на Съвета на директорите.
Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС
12. Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България (НСОРБ)
Вносител: Атанас Атанасов – общински съветник
13. Разглеждане на заявление от Андреан Костов Павленко за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.6.399 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Овчаровски плаж”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
13. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССЗ
14. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и прекратяване на
съсобственост по отношение на новообразувания ПИ № 02508.1.332.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
15. Разни
Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.
Илиян Станоев,
Председател

на ОбС-Балчик

