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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ
№ 17
от заседание на Общински съвет - Балчик,
проведено на 16 ноември 2017 година
По първа точка от дневния ред: Отчет за
касовото изпълнение на бюджета и средствата от
Европейския съюз към 30.09.2017 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 257: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА, чл. 35, ал. 2 от Наредбата за условията и реда
за съставянето на бюджетна прогноза за следващите
три години и съставянето, изпълнението и отчитането
на общинския бюджет:
1. Общински съвет Балчик приема за информация
отчета за касовото изпълнение на бюджета и
средствата от ЕС към 30.09.2017 г.
2. Задължава кмета на Общината да предприеме
последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ, в залата присъствали –
19 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 НЕ
ГЛАСУВА
По втора точка от дневния ред: Доклад за
финансовото състояние на Търговските дружества
за третото тримесечие на 2017 година, съгласно
чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за публичните
финанси.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
ЗА ИНФОРМАЦИЯ
По трета точка от дневния ред: Приемане
актуализация на бюджет 2017 г. в частта за
капиталовите разходи и текущите ремонти на
община Балчик, както и актуализиран списък
на обектите предвидени за финансиране от
дългосрочния инвестиционен кредит от 5 000 000
лева.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 258: На основание чл. 52, ал. 1 и
чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал.
4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125 от Закона за
публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2017 година, ПМС № 374 от 22.12.2016
г., за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 година, както и
чл. 4, т. 1, чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския
дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
общината:
1. Общински съвет Балчик приема актуализация
на бюджет 2017 г. в частта за капиталовите разходи
и текущите ремонти по дейности и параграфи
от единната бюджетна класификация, съгласно
Приложение № 2.
2. Одобрява актуализиран списък на обектите
предвидени за финансиране от дългосрочния
инвестиционен кредит от 5 000 000 лева, съгласно
Приложение№ 1.
3. Общински съвет задължава Кмета на Общината
да предприеме последващи мерки за изпълнение на
решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ, в залата присъствали –
19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четвърта точка от дневния ред: Предложение
за актуализиране на списъка на педагогическите
специалисти от общинските училища и детски
градини и на служителите в Община Балчик,
които имат право на транспортни разноски за 2017
година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 259: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА, в съответствие с чл. 124 от ЗПФ и Наредбата
за съставяне на бюджетната прогноза за местни
дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет на общината, Общински съвет - Балчик
РЕШИ :
1. Приема актуализиран списък на
педагогическите специалисти от общинските училища
и детски градини и на служителите, които имат право
на транспортни разходи, съгласно приложения №
11а, 11б и 11в, приети с Решение 58, Протокол 6 от
26.01.2017 г., поради настъпили промени във връзка с
новата учебна 2017/2018 година и промени в щата на
Община Балчик.
2. Средствата за покриване на пътните
разходи на учителите, които са включени в списъка
за новата учебна 2017/2018 година, да се изплащат
считано от дата на назначаване на лицето на

съответната длъжност.
от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и
3. Задължава кмета на Общината да предприеме всички правни и във връзка със заявление вх. № 94М-1783-1/10.10.2017
фактически действия за изпълнение на настоящото решение.
г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се
ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ, в залата присъствали – 19 общински съветници
прекрати съсобствеността между Община Балчик
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 НЕ ГЛАСУВА
и Марийка Димитрова Феодотова и Жана Велчева
Маринова по отношение на ПИ № 67951.501.1100 по
По пета точка от дневния ред: Вземане на решение за отправяне на искане кадастралната карта на с. Соколово, УПИ XIV, кв.45
чрез Областен управител до Министъра на регионалното развитие и по ПУП на с. Соколово, целия с площ от 1543 м2, като
благоустройството за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за Марийка Феодотова и Жана Маринова изкупят частта
предоставяне на безвъзмездно управление на община Балчик на недвижими на Община Балчик, равняваща се на 113 м2 (сто и
имоти – публична държавна собственост.
тринадесет квадратни метра) идеални части, актувани
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
с АОС № 4737/17.10.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 260: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, 2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от
чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 6, ал. 2 от имота в размер на 904.00 лв. (деветстотин и четири
ППЗДС, предвид изложените мотиви в докладна записка с вх. № 625 от 8.11.2016 лева), без ДДС.
г., Общински съвет Балчик реши:
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши
1. Възлага на Кмета на Община Балчик да внесе искане чрез Областен управител последващите правни и фактически действия по
на област с административен център - Добрич до Министъра на регионалното изпълнение на решението.
развитие и благоустройството за внасяне на предложение в Министерски съвет за ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ, в залата присъствали –
вземане на решение за предоставяне за управление на Община Балчик на следните 19 общински съветници
държавни недвижими имоти:
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
а) Поземлени имот №02508.87.114 по КККР на гр. Балчик, одобрени със заповед
№ 300-5-5/04.02.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, с площ на По девета точка от дневния ред: Предложение
имота 5327 кв.м., представляващ част от брегоукрепително съоръжение „Дамба“, за завишаване субсидията на „МБАЛ – Балчик”
публична държавна собственост по силата на съдебно решение №390/16.12.2015г., ЕООД със 7 200 лева за извършване авариен
постановено по гр.д. №492/2015г., по описа на Окръжен съд- гр. Добрич;
ремонт на покрива на сградата.
б) Поземлени имот №02508.7.405 по КККР на гр. Балчик, одобрени със заповед Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
№ 3005-5/04.02.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, с площ на РЕШЕНИЕ № 263: Общински съвет Балчик не дава
имота 18850 кв.м., представляващ част от брегоукрепително съоръжение „Дамба“, съгласието си бюджета на Общинска администрация
актуван с Акт за публична държавна собственост №113/15.03.2016 г.
във функция “Здравеопазване” да бъде завишен със
2. Дава съгласие Община Балчик да приеме управлението върху имота, подробно 7 200 лева, субсидия на “МБАЛ – Балчик” ЕООД, за
описан в точка първа от настоящото решение.
извършване на авариен ремонт на покрива на сградата.
3. Възлага на Кмета на Община Балчик да предприеме необходимите правни и ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ, в залата присъствали –
фактически действия за изпълнение на настоящото решение.
19 общински съветници
ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ, в залата присъствали – 19 общински съветници
7 „ЗА”, 5 „ПРОТИВ”, 6 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 НЕ
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
ГЛАСУВА
По шеста точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни
финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ № 261: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи,
както следва:
1. Руска Алексиева Филипова от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер
на 200,00 (двеста) лева. Средствата да бъдат получени от кмета на с. Оброчище –
Данаил Караджов.
2. Осман Хюсеинов Хасанов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00
(петстотин) лева.
3. Джендо Славов Михайлов от гр. Балчик, за закупуване на лекарства, в размер
на 200,00 (двеста) лева. Задължава лицето да представи фактури за закупени
лекарства пред ПКЗССД.
4. Йонко Василев Тодоров от с. Оброчище, за лечение, в размер на 500,00
(петстотин) лева. Средствата да бъдат получени от кмета на с. Оброчище – Данаил
Караджов.
5. Радослав Маринов Демиров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер
на 300,00 (триста) лева.
6. Ганка Великова Николова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00
(петстотин) лева.
7. Мурад Яшаров Ибрямов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на
200,00 (двеста) лева.
8. Стоянка Николова Радева от с. Дропла, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин)
лева.
9. Слави Иванов Ангелов от гр. Балчик, за закупуване на лекарства, в размер на
300,00 (триста) лева.
10. Султанка Генадиева Демирева от гр. Балчик, за лечение на дъщеря й Христомира
Веселинова, в размер на 500,00 (петстотин) лева.
11. Еленка Иванова Ангелова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на
200,00 (двеста) лева.
12. Хава Бейтулова Моллова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00
(петстотин) лева.
13. Недрет Расимова Ниязиева от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на
300,00 (триста) лева.
14. Себат Рифадова Хаджимоллова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в
размер на 200,00 (двеста) лева.
НЕОДОБРЕНИ
1. Петър Йорданов Димитров от гр. Балчик, за лечение. Подпомаган финансово
два пъти през 2016 година.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ, в залата присъствали – 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седма точка от дневния ред: Отчет за дейността на общински съвет –
Балчик за периода месец януари - октомври 2017 година
Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС
ЗА ИНФОРМАЦИЯ
По осма точка от дневния ред: Прекратяване на съсобственост между община
Балчик и Марийка Димитрова Феодотова и Жана Велчева Маринова по
отношение на ПИ № 67951.501.1100.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 262: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2

ИЛИЯН СТАНОЕВ,
Председател на
ОбС Балчик

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА
На 17 май 2017 година стартира изпълнението на
проект “Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца”,
aкроним LAB mobile, по Програма ИНТЕРРЕГ V-A
Румъния – България.
Проектът има за цел да стимулира трудовия пазар
в целевия трансграничен регион, създавайки дълготрайни условия за трудова мобилност, заетост и предприемачество чрез иновативни и устойчиви трансгранични инициативи.
Той включва дейности като:
•
Проучване състоянието на трудовия пазар и
изготвяне на пътна карта за устойчива заетост
и трудова мобилност в трансграничния регион
Добрич- Констанца;
•
Създаване на иновативна платформа за онлайн
учене;
•
Оборудване на Център за Учене през целия живот (LLL Center) в град Констанца;
•
Създаване на помагало-самоучител, видео уроци и учебни филми за изучаване на румънски
език от българи и български език от румънци,
както и провеждане на 2 езикови курса;
•
Създаване на три помагала по предприемачество в туризма и три учебни филма- за еко и селски туризъм, за културен туризъм и за спортен
и приключенски туризъм, които ще бъдат общо
достъпни на платформата за онлайн учене. Провеждане на три съвместни обучения;
•
Създаване на учебна система и видео уроци
за изграждане на ключови компетенции и меки
умения;
•
Провеждане на две трудови борси и два работни
семинара.
Продължителност на проекта: 24 месеца
Бюджет: 711 301,33 евро
Проектът се изпълнява от четири партньора:
Водещ партньор: Сдружение с нестопанска цел
„Европейски институт по културен туризъм
„ЕВРИКА“ Добрич
Партньор 2: Университет ”Овидий” Констанца
Партньор 3: Търговско-промишлена палата Добрич
Партньор 4: Сдружение “Институт за развитие на
туризъм и приложна икономика“ Констанца
За повече информация: Божанка Добрева, ръководител-проект b_dobreva@mail.bg

