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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 26
от заседание на Общински съвет - Балчик,
проведено на 28 юни 2018 година

РЕШЕНИЕ № 388: І. На основание чл.21, ал.1, т.8
и т.11 от ЗМСМА и чл.129 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за
Изграждане на водопроводно отклонение за водоснабдяване в подстанция
“Албена” от ПИ 53120.109.10 до ПИ 53120.109.3(п/ст «Албена»), км 77+008
(дясно) от обслужваща зона на път І-9 община Балчик”.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението,
същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 19 общински съветници
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По двадесет и трета точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение
на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ - (за Жс, гаражи, озеленяване и социална
инфраструктура) кв.137 по плана на Ж.К.”Балик” гр.Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 389: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 134,
ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава
съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ - (за Жс, гаражи, озеленяване и
социална инфраструктура) кв.137 по плана на Ж.К.”Балик” гр.Балчик.
II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия
по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 19 общински съветници
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Отдаване под наем на част от
имот за поставяне на рекламно-информационен елемент на самостоятелна
стойка.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 390: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от
ЗОС, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НОРПУРОИ/, приета с Решение 238,
Протокол № 27/27.02.09 г. на ОбС Балчик, посл. изм. и доп. с Решение 531,
Протокол №37/27.02.2014г., Общински съвет Балчик реши:
1. Дава съгласието си да бъде отдаден под наем имот – публична общинска
собственост, представляващ част от имот №88.775 за поставяне на рекламно –
информационен елемент на самостоятелна стойка с площ 0.80 м2, за срок от 3г. /
три години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена от 39.12 лв. /тридесет и девет лева
и дванадесет стотинки/, без ДДС, съгласно чл. 22, ал.1, Раздел VІІ от Наредба за
реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община
Балчик.
3. До участие в търга с тайно наддаване се допускат кандидати които :
3.1. са регистрирани по Търговския закон;
3.2. нямат публични задължения;
4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да:
4.1. използва имота, съгласно описаното предназначение;
4.2. да направи необходимите постъпки в Община Балчик за издаване на
разрешение за поставяне на рекламно – информационен елемент;
5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи
правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 19 общински съветници
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По двадесет и пета точка от дневния ред: Осигуряване на временен
безлихвен заем на „Търговски Център Кранево” ЕАД.
Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ
РЕШЕНИЕ № 391: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински
съвет – Балчик:
1. Дава съгласието си да бъде отпусна безлихвен заем за извършване на одиторски
контрол на Годишния финансов отчет на Търговски Център Кранево ЕАД в
размер на 2880.00 лева .
2. Предоставените по т.1 от настоящото решение финансови средства, да
бъдат възстановени на Община Балчик след приключване на ликвидацията на
дружеството.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 19 общински съветници
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По двадесет и шеста точка от дневния ред: Разглеждане на Годишен
финансов отчет на „Кибела 2014“ ЕАД за 2017 година.    
Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ
РЕШЕНИЕ № 392: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински
съвет - Балчик приема Годишният финансов отчет, Доклад за дейността и Доклад
на независимия одитор на „Кибела 2014” ЕАД за 2017 година.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 19 общински съветници
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По двадесет и седма точка от дневния ред: Обсъждане на доклада на НЧ
„Свобода-1897 г.” с. Гурково за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства през 2017 година.
Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ
РЕШЕНИЕ № 393: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 26а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Балчик
РЕШИ :
Приема доклада на НЧ „Свобода – 1897” с. Гурково за осъществените дейности и
изразходваните от бюджета средства през 2017 г.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 19 общински съветници
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По двадесет и осма точка от дневния ред: Определяне на представител на
община Балчик пред Общото събрание на акционерите на „Морски бриз
2000” АД, гр. Балчик.
Вносител: Атанас Атанасов - член на ПКБФЕЕ
РЕШЕНИЕ № 394: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.19 от Наредбата за
условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината
в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност,
Общински съвет-Балчик
РЕШИ:
1. Определя Даниела Пеловска за представител на Община Балчик в редовното
общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 22.06.2018
г. /петък/ от 11:00 ч. в град Балчик, ул. „Черно море” №19, ап.4, а при липса на
кворум ще се проведе по реда на чл.227, ал.3 от Търговския закон на 10.07.2018 г.
/вторник/ от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита
за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.
2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията
от дневния ред, както следва:
- По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане и одобряване
на отчета на СД за дейността на „ Морски бриз – 2000” АД.
- По т. 2 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2017 година, заедно с всички приложения
към него.
- По т. 3 от дневния ред: Дава принципно съгласие за вземане на решение
реализираната загуба за 2017 година да бъде отнесена в перо „Непокрита
загуба от минали години” .
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 16 общински съветници
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1
По двадесет и девета точка от дневния ред: Предложение за създаване
на временна комисия за извършване на проверка за законосъобразно
изпълнение на Решение № 249, по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.
Вносител: Атанас Атанасов – общински съветник
РЕШЕНИЕ № 395: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 52, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите
комисии и взаимодействието с общинска администрация (ПОДОбСНКВОбА),
Общински съвет избира временна комисия, която да провери съответстват ли
поставените РИЕ, по размер на Решение № 249/19.10.2017 г., по Протокол № 15
от 19.10.2017 г., както и дали са поставени в съответствие с разпоредбите на ЗУТ,
в следния състав:
Председател: Ивелин Пейчев Ройдев
Членове:
1. Даниела Василева Пеловска
2. Галин Петров Началников
3. Виктор Лучиянов Митраков
4. Кирил Йорданов Кирев
След приключване на работата задължава комисията да представи пред ОбС
Балчик подробен доклад за извършената работа.
Определя срок на работата на комисията до 17.07.2018 г.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 18 общински съветници
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1
По тридесета точка от дневния ред: Осигуряване на гориво за общинските
автомобили, предоставени за ползване от община Балчик на Районно
управление Албена за 2018 г.
Вносител: Галин Началников – председател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ № 396: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в съответствие с

чл. 34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1. Общински съвет Балчик определя месечен лимит за 2018 година на автомобилите собственост на Община
Балчик и предоставени за ползване на РУ на МВР-Албена по 300,00 (триста) лева на автомобил.
2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 17 общински съветници
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По тридесет и първа точка от дневния ред: Разглеждане молба от Янислав Йорданов Тачев за покриване на част
от такса по процедура за защита на научна степен „Доктор на историческите науки” в ШУ „Епископ Константин
Преславски”.
Вносител: Иванка Бързакова - председател на ПКОКМД
РЕШЕНИЕ № 397: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:
1. Дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Янислав Йорданов Тачев от град Балчик, за покриване на
такса по процедура за защита на научна степен „Доктор на историческите науки” в ШУ „Епископ Константин Преславски”,
в размер на 2800.00 лева (две хиляди и осемстотин лева).
2. Средствата да се изплатят от заложените средства за помощи по бюджета на община Балчик за 2018 г.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 14 общински съветници
„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По тридесет и втора точка от дневния ред: Приемане на Годишен отчет за дейността на „МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БАЛЧИК“ ЕООД за 2017 година, Годишен финансов отчет и годишна
данъчна декларация.
Вносител: Виктор Лучиянов – общински съветник
РЕШЕНИЕ № 398: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик
1. Не приема Доклада за дейността на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БАЛЧИК“ ЕООД,
обективиран в приложените към него:
- финансов отчет за дейността на МБАЛ - Балчик ЕООД за 2017 година;
- годишен доклад за дейността на МБАЛ – Балчик ЕООД за 2017 година;
- годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО на МБАЛ – Балчик ЕООД за 2017 година;
- доклад на независим одитор и декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 16 общински съветници
„ЗА” – 7; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9

2. Задължава кмета на Общината да предприеме
всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото
решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 16 общински
съветници
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По тридесет и пета точка от дневния ред: Предложение за
отпускане на еднократни финансови помощи.
Вносител: Велко Михайлов - член на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ № 401: 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. Адалет Реджеб Ибрям от гр. Балчик, за социално подпомагане, в
размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.
2. Билент Ремзи Али от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер
на 150.00 (сто и петдесет) лева.
3. Самет Айтенов Расимов от с. Соколово, за лечение на Емне
Реджебова Ибрямова, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
4. Митко Тодоров Парушев от с. Гурково, за социално подпомагане, в
размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.
5. Айхан Ибрямов Ефраимов от гр. Балчик, за лечение на баща му
Ибрям Хюсеинов, в размер на 300.00 (триста) лева.
6. Зехра Ибрямова Мустафова от гр. Балчик, за социално подпомагане,
в размер на 200.00 (двеста) лева.
7. Инсаф Шефкет Салим от гр. Балчик, за социално подпомагане, в
По тридесет и трета точка от дневния ред: Приемане на годишен финансов отчет на „Медицински център-1-Балчик“ размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.
ЕООД за 2017 година, обективиран в приложените към него: счетоводен баланс; отчет за приходите и разходите; 8. Марин Петров Пейчев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300.00
приложение към ГФО.
(триста) лева.
Вносител: Виктор Лучиянов – общински съветник
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 14 общински
РЕШЕНИЕ № 399: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема годишен финансов
съветници
отчет на „Медицински център-1-Балчик“ ЕООД за 2017 година, обективиран в приложените към него:
„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
- счетоводен баланс;
- отчет за приходите и разходите;
- приложение към ГФО.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 18 общински съветници
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По тридесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за промяна в Списъка на длъжностните лица в Община
Балчик, които имат право на транспортни разноски, приет по т. 6.1 и т. 6.2 на Решение 292, Протокол 20 от 25.01.2018
г. на Общински съвет - Балчик, приложения № 11 а и 11 б, поради настъпила промяна и новоназначени служители.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 400: 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, във връзка с докладни записки с вх. №№ 24-180-15/28.03.2018 г. и 10-07-2/03.05.2018 г. и
промени в състава на пътуващите служители, Общински съвет – Балчик
РЕШИ:
1.
Променя
списъци
на
длъжностните
лица,
които
имат
право
на
транспортни
разноски,
приети по т. 6.1 и т. 6.2 на Решение 43, Протокол 20 от 25.01.2018 г. на Общински съвет - Балчик, поради настъпили промени
в персонала на ЦНСТ-Балчик, Кметство Сенокос и Общинска администрация-Балчик, както следва:
1.1. Приложение № 11 а, се променя така:
Списък
на служителите в Община Балчик, изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при
няколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик
за 2018 г.

Имена

Месторабота

Длъжност

Направление

Маршрут

1

Мария Колева

ОбА-Балчик

Чистач

Балчик

Кв. Балик

2

Марияна Николова Кирова

ОбА-Балчик

Чистач

Балчик

Кв. Балик

3

Юзлен Шукри

ОбА-Балчик

Чистач

Балчик

Вилна зона

4

Пламена Стойчева

ОбА-Балчик

Техн.сътр.

Балчик

Кв. Балик

5
6
7
8
9

Стелияна Иванова
Веска Михайлова
Жулиета Колева Цонева
Василка Георгиева Смокова
Даяна Караиванова

ДСП
ДСП
ДСП
ДСП
ТИЦ

МС
МС
Санитарка
Санитарка
Мл.експерт

Балчик
Балчик
Балчик
Балчик
Балчик

1.2. Приложение № 11 б, се променя така:

СПИСЪК
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА БАЛЧИК, пътуващи от местоживеене до месторабота в населени места в
рамките на общината за 2018 г.
Имена

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Димитър П.
Димитров
Ивелина Колева
Петрова
София Желязкова
Христова
Мария
Хараламбиева
Христова
Силвия Кирилова
Куцарова
Нина Михайловска
Вичка Иванова
Влаева
Недка Бойчева
Вичева
Янислав Тачев
Махмуд Реджебов
Махмудов
Павлина Добрева
Николова
Силвия Атанасова
Тодорова

постъпил

Длъжност

Обра
Специ
зование алност

Посока на
пътуване

ОбА-Балчик

Директор

В

Оброчище

ОбА-Балчик

Гл.експ. Счетов. В

Оброчище

ОбА-Балчик

Ст.счетов.

Оброчище

Месторабота

В

Км.Кранево

деловодит ел

Балчик Кранево

Км.Кранево

Ст.сп.бюд жет

Балчик Кранево

Соколово ОУ
и ДГ
Сенокос ОУ
иДГ

2015

МС-ЗК

ПВ

МС

Балчик Соколово

2010

МС-ЗК

ПВ

МС

Балчик Сенокос

ОУ Сенокос

2011

Гл.счет.

Ср.сп

Счетов

Балчик- Сенокос

ТЕКЕ Оброчище

2016

Уредник

2017

Техн.изп.

2018

Спец. бюджет

ОбА-Балчик
Км. Сенокос
Км. Сенокос

Балчик- Оброчище
Старт в
кариер.
В

Соколово- Балчик
Балчик- Сенокос

секретар

Балчик Сенокос

СПИСЪК
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА БАЛЧИК, пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно за 2018 г.,
приходящи от други общини, когато в Община Балчик няма регистрирани безработни граждани от същата
специалност и квалификация

Имена
1
2
3
4
5
6
7

Месторабота п о с т ъ Длъжност О б р а С п е ц и Посока на пътуване
пил
з о в а н алност
ие
Ана Демирева ОбА-Балчик
Гл. архитект
в
Добрич- Балчик
Стоянка
ОбА-Балчик
Атанасова
Ваня Донева ОбА-Балчик
Сезер Джеват ОбА-Балчик
Расимова
Женя
Манолова
Данаил И.
Герджиков
Тодорка
Иванова

ОбА-Балчик
ЦСОП
Кранево
ЦСОП
Кранево

Мл.експерт

Каварна- Балчик

Ръков. ЗВО
Ст.вътр.
одитор
Гл.юриск
онсулт
2016 Гл.счетов
2008

в
в

Добрич- Балчик
Добрич-

в

Балчик
Варна- Балчик

И к о н о Добрич- Кранево
номист
ЗАТС Ср.сп С е к р . Добрич- Кранево
адм.

8

Талят Аптулов
Ефраимов

ОбА-Балчик

2016

СПОЗ

9

Тихомира
Данчева Иванова

ЦНСТДБУ
Балчик

2018

Психолог възпит.

10.

Емил Томов
Томов

ОбА -Балчик

2018

юрис-консулт

в

в

Старт в
кариер

Добрич- Балчик

Психология

Добрич- Балчик

Каварна Балчик

Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ № 402: 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. Мариета Димитрова Бонева от гр. Балчик, за социално подпомагане
на семейството, в размер на 300.00 (триста) лева.
2. Атанас Георгиев Панайотов от гр. Балчик, за социално подпомагане,
в размер на 200.00 (двеста) лева.
3. Юлия Иванова Тодорова от с. Кремена, за социално подпомагане, в
размер на 200.00 (двеста) лева.
4. Зелиха Хасан Кадир от гр. Балчик, за социално подпомагане, в
размер на 200.00 (двеста) лева.
5. Валентин Стефанов Димитров от гр. Балчик, за социално
подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.
6. Борис Славчев Славчев от гр. Балчик, за социално подпомагане на
семейството в размер на 300.00 (триста) лева.
7. Митко Илиев Димитров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в
размер на 200.00 (двеста) лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 14 общински
съветници
„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По тридесет и шеста точка от дневния ред: Участие в извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” АД, град Добрич на 19 юли 2018 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 403: 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 администрация, Общински съвет- Балчик,
РЕШИ:
Съгласува следната позиция на Община Балчик по точките от
дневния ред на извънредното заседание на Асоциацията, както следва:
1. Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин
Димитров – заместник- кмет с ресор „Устройство на територията,
туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология” в
Община Балчик да гласува според настоящото решение.
2. При невъзможност за присъствие на основния упълномощен
представител, определя за резервен член - инженер Пламен Сидеров
Тодоров - старши специалист в отдел „Инвестиционна дейност и
контрол“ в Община Балчик.
3. Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложеното
Решение № 1:
По т. 1 от дневния ред: Приема така определената вноска
на държавата от
20 904,54 лв., формираща проектобюджета
за 2019 г. и не възразява срещу определения и препоръчителен
размер.
Предвид изложеното, Община Балчик гласува за приемането на
така формирания препоръчителен размер от 20 904,54 лв., на вноската
на държавата в бюджета на Асоциацията.
По т. 2 от дневния ред: Указва на упълномощения
представител да участва в гласуването, като се ръководи
от интересите на Община Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 15 общински
съветници
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

-

-

По тридесет и седма точка от дневния ред: Актуализация на
бюджета на програмата за развитие на спорта за 2018 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 404: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в
съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 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 дава съгласието си бюджета на общинска
администрация да бъде завишен с 18 000 лева, в местна дейност 714
“Спортни бази за спорт за всички”, § 51 00 “Основен ремонт ”, във
връзка с издаване на акт 16 на обект “Изграждане и реконструкция на
футболен стадион”.
2. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска
администрация в местна дейност 714 “Спортни бази за спорт за
всички” да бъде завишен със 7 800 лева, за доставка на оборудване за
водовземно съоръжение на стадиона.
3. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за
2018 г.
4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия
за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъствали – 17 общински
съветници
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
ИЛИЯН СТАНОЕВ,
Председател на
ОбС Балчик

