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Ïðîòîêîë ¹ 57 îò çàñåäàíèå íà Îáùèíñêè ñúâåò, ïðîâåäåíî íà 17.12.2010 ã.
1. Предложение за промяна числеността на персонала в Домашен
Социален Патронаж, град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 717: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,
общински съвет – Балчик
РЕШИ:
1. Променя числеността на персонала във Функции и социално
осигуряване, подпомагане и грижи, ДСП и социални услуги от 31
бройки па 35 бройки.
Гласували поименно със “За” – 12, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
2. Взимане на решение за разпореждане с движими вещи – частна
общинска собственост.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 718: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 62, ал. 2 от НОРПОРОИ, Общински съвет
- Балчик реши
1. Да се извърши разпореждане с движими вещи частна общинска
собственост, представляващи 20 броя метални тръби спирално
заварени, с диаметър: ф- 920 мм, дебелина: б - 10 мм. и дължина:
11,40 м., чрез публичен търг за продажбата им, проведен по реда на
глава седма от НОРПОРОИ.
2. На основание чл. 41, ал. 1 изречение второ от ЗОС, одобрява
представената пазарна оценка, за една вещ, на стойност 2 436, 75 лв.
3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 436, 75 лв.
4. Възлага на кмета на общината извършване на последващите
действия свързани с изпълнение на настоящото решение.
Гласували поименно със “За” – 12 “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
3. Взимане на решение за внасяне на предложение, чрез НОИ до
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на н-ци на
Георги Димитров Стоянов.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 719: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл.
7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 92
от Кодекса за социално осигуряване, общински съвет - Балчик:
I. Дава съгласие си да бъде внесено предложение, чрез НОИ до
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по чл. 7, ал. 2,
т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на следните лица
с постоянен адрес с. Бобовец, общ. Балчик, ул. „Четвърта” № 2:
1. Стефан Георгиев Димитров ЕГН 0544187983;
2. Софка Георгиева Димитрова ЕГН 0441227918;
3. Емил Георгиев Димитров ЕГН 9806187980;
4. Мария Георгиева Димитрова ЕГН 9702237930;
от майката и законният им представител Валентина Михайлова
Бучакова, ЕГН 6806117972 с постоянен адрес с. Бобовец, общ.
Балчик, в качеството им на наследници на Георги Димитров Стоянов,
за който не са били налице изискванията за придобиване право на
пенсия по КСО и не отговарят на условията за отпускане на какъвто
и да е вид друга пенсия, съгласно българското законодателство.
ІІ. Оправомощава Кмета на Община Балчик да уведоми
заинтересованите лица за настоящото решение.
Гласували със “За” – 12 “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
4. Предложение за взимане на решение за предоставяне за
безвъзмездно ползване на “В и К” ЕООД град Добрич, район Балчик
на движими вещи – общинска собственост.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 720: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 34, ал. П от НОРПУРОИ, във вр. с чл. 12, ал. Ш от ЗОС,
общински съвет - Балчик ПРЕДОСТАВЯ безвъзмездно за ползване
на “В и К” ЕООД гр. Добрич - район Балчик движими вещи общинска собственост, представляващи оборудване за диагностика,
поддръжка и моделиране на водоснабдителната и канализационна
мрежа на гр. Балчик, съгласно приложен опис в протокол по договор
за доставка на оборудване.
Задължава кмета на Община Балчик Николай Ангелов да издаде
заповед за предоставяне за безвъзмездно ползване на оборудването

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Басейнова дирекция - Варна напомня, че срокът за
регистрация на кладенците за стопанскицели е 6 август т.г.
До този момент в Басейнова дирекция-Варна са
регистрирани общо 2 326 водовземни съоръжения за
стопански цели. Едва за 20 от тях (6 за Варненска област,
2 – област Добрич, за Бургаска област – 9 и 3 за
Шуменска), собствениците им са се възползвали от
удължения срок и са подали нужните документи.
Регистрацията на кладенците за стопански цели се
извършва чрез подаване на заявление. Формулярът
може да бъде изтеглен от интернет страницата на
Басейнова дирекция – www.bsbd.org или да се получи
от офисите: Варна, ул. „Ал. Дякович”33; Бургас, ул.
„Филип Кутев” 13 и в Шумен, ул. „Кирил и Методий”
34. Заявленията се подават на място, но могат да бъдат
изпратени и с обратна разписка по пощата.
Към Заявлението е необходимо да се приложат:
документ за собственост на имота, в който е
разположено водовземното съоръжение; координати,
дълбочина, конструкция, оборудване на съоръжението;
декларация за годината на неговото изграждане; цел на
използваната вода и документ за заплатена такса в
размер 250 лв. (по банкова сметка на БДЧР-Варна в „SG
ЕКСПРЕСБАНК”, гр. Варна: IBAN: BG02 TTBB 9400 3124
3173 88, BIC: TTBB BG)
Регистрация на кладенци за собствени нужди изтече през
2007 г. В Дирекцията са регистрирани над 55 000 кладенци.
За допълнителна информация:
тел. 052/ 687 462 и 687 431
e-mail: bdvarna@bsbd.org
www.bsbd.org
ПРЕСЦЕНТЪР на Басейнова дирекция - Варна

на “В и К” ЕООД Добрич, район Балчик.
Гласували поименно със “За” – 12, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
5. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за
“Подстанция 110/20 кV” в ПИ № 66250.19.52 по кадастралната
карта на с.Сенокос, Община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 721: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински
съвет - Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за “Подстанция
110/20 кV” в ПИ № 66250.19.52 по кадастралната карта на с. Сенокос,
Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на
решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен
вестник”.
Гласували със “За” – 10 “Против” – 0, “Въздържал се” – 2
6. Предложение за одобряване разходите за 2011 година за дейност
“Чистота”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 722: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.
I. т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци
и такси общински съвет – Балчик не приема предложението за
одобряване разходите за 2011 г. за всяка от дейностите “Чистота”,
съгласно приложена План – сметка.
Гласували поименно със “За” – 9, “Против” – 0, “Въздържал се” – 2
7. Предложение за издаване Запис на заповед от община Балчик, в
полза на МРРБ.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 723: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА и указания във връзка с изпълнението на договори
за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти
общини, НПО и конкретни бенефициенти, Общински съвет - Балчик
РЕШИ:
1.В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № BG161РО001/
1.4-05/2009/013 от 16.07.2010 г. за предоставяне на безвъзвмездна
финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за Проект
“Рехабилитация и благоустрояване на улици: “Д-р Златко Петков”,
“Иван Вазов”, “Г. Бенковски”, “Христо Ботев”, “Дунав”;
рехабилитация на два паркинга в страни от улици “Д-р Златко
Петков” и “Георги Бенковски”, и изграждане на места за отдих в
близост до ул. “Георги Бенковски” в гр. Балчик”, и на основание на
Решение № 593 от 06.08.2010 г. на Министерски съвет за
увеличаване на размера на авансовите плащания по изпълнението на
проекти и дейности по ОП „Регионално развитие”, упълномощава
кмета на Община Балчик да подпише Запис на заповед по образец от
Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви
възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер,
платима на предявяване в полза на МРРБ, Управляващ орган на
Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция
„Програмиране на регионалното развитие”, в размер на 1 425 664,96
лева (един милион четиристотин двадесет и пет хиляди шестстотин
шестдесет и четири лева и 96 ст.) - представляваща 35 % от размера
на безвъзмездната финансова помощ по проекта за срок до 16.03.2012
г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ);
2.Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от
него лице да подготви необходимите документи, във връзка с
получаване на авансово плащане по Договор № BG161РО001/1.405/2009/013 от 16.07.2010 г.
3.Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи
юридически и фактически действия във връзка с изпълнението на
гореизложеното.
Гласували поименно със “За” – 12, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
8. Предложение за определяне на работна група за наблюдение на
Общински план за развитие 2005-2013 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 724: На основание на чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с раздел 6 от Общински план за развитие 20052013 г. (Приет с Решение № 247 от 30.08.2005 г. на Общински
съвет и актуализиран с Решение № 658 от 31.05.2007 г.), Общински
съвет – Балчик:
РЕШИ:
1.Да се сформира 9 членна работна група за наблюдение на
Общински план за развитие 2005-2013 г., в следния състав:
Председател: Главен секретар на община Балчик
и Членове:
1.Председател на Постоянната комисия по “Туризъм, селско
стопанство, стопански дейности” към Общински съвет - Балчик
2.Председател на Постоянната комисия по “Устройство на
територията, строителство и екология” към Общински съвет - Балчик
3.Главен архитект на Община Балчик
4.Директор Дирекция АПИО към Общинска администрация Балчик
5.Директор Дирекция БФС към Общинска администрация - Балчик
6.Директор Дирекция МДТХСД към Общинска администрация Балчик
7.Директор Дирекция ТЕМСЕ към Общинска администрация –
Балчик
8.Директор Дирекция УТСИ към Общинска администрация Балчик
2.Организацията и функционирането на Групата за наблюдение
да бъде в следния ред:
2.1. Групата за наблюдение да се събира от своя председател наймалко веднъж на два месеца, като за дейността си съставя протоколи;
2.2. Решенията на Групата за наблюдение да се взимат с обикновено
мнозинство при присъствие най-малко на 2/3 от състава й.
3.При упражняване на своите правомощия Групата за наблюдение
да осъществява следните дейности:
3.1. Да разглежда и предлага за утвърждаване индикаторите за
наблюдение на степента на изпълнение на плана;
3.2. Периодично да извършва преглед на постигнатия напредък и
докладва два пъти годишно (до 30 юни и до 31 декември) на
ръководството на общината състоянието и възможните мерки;
3.3. Да обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и
приоритетите, изготвя отчет за постигнатите резултати;
3.4. Да разглежда резултатите от междинната оценка (ако такава е
възложена) и прави предложение пред ръководството на общината
за предприемане на необходимите действия;
3.5. Ежегодно, до 30 ноември да изготвя доклад за изпълнението,
като предлага мерки за промяна, ако това е наложително. Докладът и

мерките се предлагат на Кмета за последващо внасяне и разглеждане
от Общинския съвет;
3.6. Да прави предложения за усъвършенстване на Общинския
план за развитие, както и за преразпределяне на средствата по мерките,
програмите и проектите.
3.7. Да изготвя регулярни или конкретни отчети, които да
предоставя на Общинския съвет и Кмета на община Балчик. В
отчетите да се оценява и прогреса при реализацията на Общинския
план за развитие и изпълнението на показателите и индикаторите.
4.Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши
последващите фактически действия по изпълнение на настоящото
решение.
5.При промяна в списъчния състав Кмета на Община Балчик се
задължава да направи необходимата корекция в издадената заповед.
Гласували със “За” – 13, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
9. Предложение за даване съгласие за приемане право на
безвъзмездно управление в полза на община Балчик върху
Средновековна крепост, кв “Хоризонт” в град Балчик – недвижима
културна ценност.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 725: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, при
спазване изискванията на чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на
Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 15, ал.
1 и ал. 2, изречение първо от Закон за Държавната Собственост,
Общински съвет Балчик
РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши
необходимите действия и изискуеми в нормативната уредба
процедури по предоставяне на Община Балчик от държавата на
безвъзмездно право на управление върху следния паметник на
културата - публична държавна собственост:
1.1. Средновековна крепост, кв. ”Хоризонт” в гр. Балчик недвижима културна ценност с категория “национално значение”,
включен в списъка на паметниците на архитектурата, обявен в
държавен вестник бр. 65 от 1994 г.
2. В изпълнение на предоставеното му правомощие, Кметът на
Общината следва да предприеме следните действия:
2.1. Да сезира Министъра на културата с искане, внесено чрез
Областния управител на Област Добрич за приемане на решение за
предоставяне безвъзмездно право на управление на подробно
описания по-горе паметник;
2.2. Да изказва при необходимост или при искане от срана на
Министерство на културата мнения и становища в защита искането
на Общината;
2.3. При наличие на положително становище и приемане на
Решение от Министерски съвет на Република България за
безвъзмездно право на управление от Община Балчик върху
описаният по-горе паметник, да сключи договор с Областния
управител на Област Добрич.
2.Дава съгласие Община Балчик да приеме управлението на
индивидуализираният в т. 1.1. недвижим имот – паметник на културата
от „национално значение”.
Гласували поименно със “За” – 13, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
10. Поемане на дълг от “Фонд за органите на местното
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД във връзка с изпълнение
на Договор от 05.02.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, сключена между община Балчик и МРРБ за
“Проект – укрепване на свлачище “Сборно място”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 726: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за
общинския дълг, Общински съвет – Балчик РЕШИ:
1. Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд за органите
на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на
който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на
проект: Проект BG161PO001/1.4-04/2009/009 “Балчик – укрепване
свлачище “Сборно място”, подобект: “Вертикална шахта 5” и
подобект: “Вертикална шахта 6”, финансиран от Оперативна
програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и
интегрирано градско развитие”, схема BG161РО001/1.4-04/2009:
„Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване
на свлачища в градските агломерации”, при следните основни
параметри:
-Макс имален размер на дълга – 2 50 000 ,0 0 лв. (двеста и
петдесет хиляди лева);
-Валута на дълга – лева
-В ид на д ъ л га – к ра т ко с роч ен дъ лг, п о ет с д ог о в о р з а
общин ски заем;
-Условия за погасяване:
-Срок на погасяване – до 05.08.2011 г. – краен срок за приключване
на проект BG161PO001/1.4-04/2009/009 “Балчик – укрепване
свлачище “Сборно място”, подобект: “Вертикална шахта 5” и
подобект: “Вертикална шахта 6”, - считано от датата на подписване
на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло
или на части, без такса за предсрочно погасяване.
-Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова
помощ № BG161PO001/1.4-04/2009/004 ;
-Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка от 4.715 %,
-Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски –
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
-Начин на обезпечение на кредита:
-Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по
Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-04/2009/004,
сключен с Управляващия орган на ОПРР.
-Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по
член 6 от Закона за общинския дълг;
2.Общинският съвет възлага на кмета да отправи искане към
Министерство на регионалното развитие и благоустройството за
възстановяване на разходите по дълга към ФЛАГ ЕАД по реда и условията
на Постановление на МС № 205 от 14 септември 2010 г. и при спазване
на изискванията в чл. 55, ал. 1 от Закона за общинския дълг.
3.Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка –
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и
договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
Гласували поименно със “За” – 13, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК:/Ст. Павлов/

