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Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹ 58 îò çàñåäàíèå íà Îáùèíñêè ñúâåò, ïðîâåäåíî íà 31.01.2011 ãîäèíà
/Продължава от брой 6/
РЕШЕНИЕ 736: На основание чл. 21, ал. 2 и ал.
1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.
1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 726 по Протокол №
57 от 17.12.2010 година за сключване на договор
с Фонд „ФЛАГ” за изпълнение на одобрения по
ОПРР проект и сключен договор за безвъзмездна
финансова помощ: BG161PO001/1.4-04/2009/004
“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 BG161PO001/1.4-04/2009: „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на
свлачища в градските агломерации”
Условия за погасяване: Срок на погасяване - до
25.12.2011 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Гласували поименно със “За” – 18, “Против” –
0, “Въздържал се” – 0
Т. 10. Предложение за приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на община Балчик за
периода от 01 януари 2010 година до 31 декември
2010 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 737: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6
от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските
бюджети
Общинския съвет – Балчик приема отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик
към 31.12.2010 година, както следва:
1. Утвърждава актуализирания бюджет на Община Балчик към 31.12.2010 г. балансиран в приходната и разходната си част в размер на 24 299
436 лева, съгласно Приложения №:№ 1, 2 и 2А в
т.ч.
- за делегирани от държавата дейности в размер
на 7 054 980 лева
- за местни дейности 17 244 456 лева
2.Утвърждава отчета за касово изпълнение на
бюджета към 31.12. 2010 г в приходната си част
в размер на 19 605 554 лева, съгласно Приложение
№ 1 в т.ч.
- за делегирани от държавата дейности в размер
на 6 113 670 лева
- за местни дейности 13 491 884 лева
3.Утвърждава отчета за касово изпълнение на
бюджета в разходната си част по функции и разпоредители в размер на 19 605 554 лева, съгласно
Приложения № 2 и 2А в т.ч.
- за делегирани от държавата дейности в размер
на 6 113 670 лева
- за дофинансиране на държавни дейности 1 745
975 лева
- за местни дейности 11 745 909 лева
4. Утвърждава отчета за приходите и разходите
на извън бюджетните сметки и фондове за 2010 г,
съгласно Приложение № 3 и 3а
5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет – Балчик за бюджетната 2010 г. в размер
на 264 681 лв. и средствата за представителни разходи на Председателя на Общински съвет, Кмета
на Общината, кметовете на кметства и кметските
наместници и Сдружението на кметовете в размер
на 43 270 лв., съгласно Приложение № 4.
6. Утвърждава отчета за капиталови разходи на
Община Балчик към 31.12.2010 г по обекти, дейности и източници на финансиране общо за 1 766
681 лв., съгласно Приложение № 5.
7. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност за 2010 г в размер на 491 507 лв., в т.ч
за делегираните от държавата дейности 207 023
лв., съгласно Приложения № 6.
8. Утвърждава отчета на разходите за развитие
на спорта за 2010 г в размер на 1 435 216 лв.,
съгласно Приложение №: 7 и извършените разходи за същия период по Календарния план за празници и чествания с местно, национално и международно значение в размер на 619 708 лв., съгласно Приложение №: 8.
9.Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината извършени през четвърто тримесечие на 2010 г, както следва:
Кмет на Община
- командировки в страната 253,10 лв.
- служебни командировки в чужбина 342,27
лв.
Гласували поименно със “За” – 12, “Против” –
1, “Въздържал се” – 6
11. Предложение за учредяване на Главна Дирекция “Гранична полиция” – МВР, за нуждите на
ГПУ Балчик безвъзмездно право на ползване по
отношение на имот – частна общинска собственост.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
Балчик
РЕШЕНИЕ 738:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
39, ал. З и ал. 4 от ЗОС, чл. 58 от НОРПУРОИ на
ОбС - Балчик, писмо с вх. № 94-30-1/19.01.2011
г. от Директора на Главна Дирекция “Гранична
полиция” - МВР Старши Комисар Захарин Ненов:
1. Общински съвет Балчик дава своето съгласие

и учредява на Главна Дирекция “Гранична полиция” - МВР, представлявана от Директора Старши
Комисар Захарин Ненов за нуждите на ГПУ Балчик при РДГП Бургас безвъзмездно право на ползване по отношение на имот - частна общинска
собственост, съгласно АОС № 483/2000 г., а именно: обособена част /осем стаи, коридор и сервизни
помещения/ от V етаж на сграда “Старата мелница” в гр. Балчик, пл. “Капитан Георги Радков”, с
идентификатор 02508.86.41.1 по кадастралната
карта на гр. Балчик.
2. Определя срок на учреденото право на
ползване - 10 /десет/ години, считано от датата на
подписване на договор между страните.
3. В договора за учредяване безвъзмездно право
на ползване да се включи клауза за прекратяване на
същия при преустройство на сградата и смяна на
нейната функция.
4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да
извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор с Главна Дирекция “Гранична полиция” - МВР.
Гласували поименно със “За” – 15, “Против” –
0, “Въздържал се” – 0
12. Предложение за отмяна на Решение 720 по
Протокол № 57 от заседание на общински съвет –
Балчик, проведено на 17.12.2010 година.
Вносител: Стефан Павлов – председател на
ОбС
РЕШЕНИЕ 739: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24
от ЗМСМА, общински съвет – Балчик реши: отменя Решение 720, прието по Протокол № 57 от
заседание на общински съвет – Балчик, проведено
на 17 декември 2010 година.
Гласували поименно със “За” – 16, “Против” –
0, “Въздържал се” – 0
13. Предложение за вземане на решение за частично финансиране на одобрен проект “Протегни
ръка за помощ” на община Балчик по Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
Балчик
РЕШЕНИЕ 740: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6
и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Балчик, РЕШИ:
1. Дава съгласие да се финансира проект „Протегни ръка за помощ” със средства на общинския
бюджет в размер на 490,18 лв., представляващи неодобреното поради техническа грешка ДДС.
Гласували поименно със “За” – 16, “Против” –
0, “Въздържал се” – 0
14. Предложение за приемане на решение за кандидатстване с проект на община Балчик “Рехабилитиране на ПСОВ Албена и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, община Балчик” по Оперативна програма “Околна среда”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
Балчик
РЕШЕНИЕ 741: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,
т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на община Балчик с проект “Рехабилитиране на ПСОВ-Албена и разширяване на канализационната мрежа в с.Оброчище, общ. Балчик” Общински съвет-Балчик: РЕШИ:
1. Общински съвет- Балчик, дава съгласие Община Балчик да кандидатства с Проект “Рехабилитиране на ПСОВ Албена и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, общ. Балчик”. по
Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1:
“Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води”, Оперативна програма
“Околна среда” в асоциирано партньорство с ЕООД «Водоснабдяване и канализация» -гр. Добрич.
Споразумението за партньорство е съгласно образец на УО на ОПОС.
2. Общински съвет Балчик декларира, че ще осигури средства в размер не по-малък от 3% от допустимите разходи по проекта, необходими за осигуряване на
собствения принос със средства от общинския бюджет;
3.Общински съвет Балчик декларира, че ще осигури средства за извършване на всички допустими
разходи преди възстановяването им от ОП “Околна среда”, и средства за възстановяване на всички
недопустими разходи по проекта със средства от
общинския бюджет и кредит от фонд „ФЛАГ”.
4. Общински съвет Балчик декларира че в период от 5 години след изтичането на срока по договора за предоставяне на БФП, се задължава да
не прехвърля правото на собственост върху обекта, изграден със средства от ОПОС, да не променя предназначението на активите, придобити в
резултат на изпълнението на проекта, както и да
не сключва договори от всякакъв характер с
трети лица и/или извършва други действия, които
биха могли да доведат до значително изменение на
проекта по смисъла на чл. 57, параграф 1 от Регламент на Съвета № 1083/2006.
5. Общински съвет – Балчик упълномощава Кмета
на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с
подготовката и реализирането на проект
“Рехабилитиране на ПСОВ Албена и раз-

ширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, общ. Балчик”.
Гласували поименно със “За” – 16, “Против” –
0, “Въздържал се” – 0
15. Предложение за приемане на решение за кандидатстване с проект на община Балчик “Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустяване
на ПСОВ Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационната мрежа в град Балчик”
по Оперативна програма “Околна среда”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
Балчик
РЕШЕНИЕ 742: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,
т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на община Балчик с проект “Изграждане на
трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВБалчик в Черно море и разширяване обхвата на
канализационната мрежа на гр. Балчик” Общински съвет- Балчик: РЕШИ:
1. Общински съвет - Балчик, дава съгласие Община Балчик да кандидатства с Проект “Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на
ПСОВ Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик” по
Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации над 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1:
“Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води”, Оперативна програма “Околна среда” в асоциирано партньорство с
ЕООД «Водоснабдяване и канализация»- гр. Добрич. Споразумението за партньорство е съгласно
образец на УО на ОПОС.
2. Общински съвет Балчик декларира, че ще осигури средства в размер не по-малък от 3 % от допустимите разходи по проекта, необходими за осигуряване на собствения принос със средства от
общинския бюджет;
3. Общински съвет Балчик декларира, че ще осигури средства за извършване на всички допустими
разходи преди възстановяването им от ОП “Околна среда”, и средства за възстановяване на всички
недопустими разходи по проекта със средства от
общинския бюджет и кредит от фонд „ФЛАГ”.
4. Общински съвет Балчик декларира, че в период
от 5 години след изтичането на срока по договора за
предоставяне на БФП, се задължава да не прехвърля правото на собственост върху обекта, изграден със средства от ОПОС, да не променя предназначението на активите, придобити в резултат на
изпълнението на проекта, както и да не сключва
договори от всякакъв характер с трети лица и/или
извършва други действия, които биха могли да доведат до значително изменение на проекта по смисъла
на чл. 57, параграф 1 от Регламент на Съвета №
1083/2006.
5.Общински съвет – Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с
подготовката и реализирането на проект “Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационната мрежа на
гр. Балчик”.
Гласували поименно със “За” – 16, “Против” –
0, “Въздържал се” – 0
16. Предложение за приемане на решение за кандидатстване с проект на община Балчик по Оперативна програма “Регионално развитие”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: “Подкрепа за развитие
на природни, културни и исторически атракции”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ 743: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,
т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на община Балчик с проектно предложение по
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/3.1-03/2010: “Подкрепа за
развитието на природни, културни и исторически
атракции” Общински съвет Балчик: РЕШИ:
1. Общински съвет Балчик, дава съгласие Община
Балчик да кандидатства с проектно предложение по
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/3.1-03/2010: “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Операция 3.1 “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”,
Приоритетна ос 3: “Устойчиво развитие на туризма”, Оперативна програма “Регионално развитие”
със следните обекти паметници на културата:
1.1. Средновековна крепост, кв.”Хоризонт” - късноантична и средновековна крепост в гр. Балчик
- недвижима културна ценност с категория “национално значение”, включен в списъка на паметниците от на архитектурата, обявен в държавен
вестник бр. 65 от 1994 г., зони и режими – НСОПК
от 20.06.2002 г. притежаваща Акт за общинска собственост № 241 от 13.12.2010 г., Акт за общинска собственост № 243 от 22.12.2010 г., Удостоверение от НИНКН с изх.№ 7198/3 от 17.12.2010 г
1.2. Обществена сграда “Мелницата” – недвижима културна ценност от “местно значение”, включена в списъка на паметниците на архитектурата и
строителството, деклариран с писмо №1886 от
07.05.1979 г., находяща се в гр. Балчик, ул.”При-

морска” №24 притежаваща Акт за общинска собственост № 483 от 26.10.2000 г. и Акт за общинска
собственост № 3814 от 08.01.2010 г., Удостоверение от НИНКН с изх.№ 7198/1 от 17.12.2010 г
1.3. “Теке Ак Язълъ Баба - св. Атанас” – двуобреден молитвен дом на мюсюлманския светец Ак
Язълъ Баба и неговия християнски двойник Св.
Атанас, находящ се в с. Оброчище, общ. Балчик –
недвижима културна ценност от “местно значение”, включена в списъка на паметниците на архитектурата и изобразителното изкуство, обявен в
ДВ бр. 94 от 01.12.1972 г . притежаваща Акт за
общинска собственост № 593 от 23.05.2001 г.,
Удостоверение от НИНКН с изх.№ 7198/2 от
17.12.2010 г.
2. Общински съвет - Балчик декларира, че предназначението на обектите на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по
проекта, както и че няма да бъде отдаван за стопанисване на други физически или юридически лица;
3. При максимален размер на общата стойност
на проекта 6 315 789,00 лв., Общински съвет Балчик декларира, че:
3.1. в случай, че проектът не генерира приходи,
ще осигури средства в размер на 5 % от общата
стойност на проектното предложение, необходими за осигуряване на собствения принос по проекта, както и необходимите средства за извършване
на всички допустими разходи преди възстановяването им от ОП “Регионално развитие”, и разходи
за възстановяване на всички недопустими разходи
по проекта;
3.2. в случай, че проектът генерира нетни приходи, Община Балчик ще осигури разликата между
общата стойност на проекта и стойността на безвъзмездната финансова помощ, както и необходимите средства за извършване на всички допустими
разходи преди възстановяването им от ОП “Регионално развитие”, и разходи за възстановяване на
всички недопустими разходи по проекта. Окончателната стойност на съфинансирането ще бъде определена след изготвяне на финансов анализ.
4. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на
Община Балчик да предприеме всички необходими
правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на проектното предложение.
Гласували поименно със “За” – 16, “Против” –
0, “Въздържал се” – 0
17. Предложение за приемане на решение за кандидатстване с проект на община Балчик по Оперативна програма “Регионално развитие”, Схема за
безвъзмездна финансова помощ: “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни
събития”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община
Балчик
РЕШЕНИЕ 744: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,
т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на община Балчик с проектно предложение
по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа
за създаване и промотиране на иновативни културни събития” Общински съвет Балчик: РЕШИ:
1. Общински съвет Балчик, дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни
културни събития”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и
интегрирано градско развитие”, Оперативна програма “Регионално развитие”;
2. Общински съвет - Балчик декларира, че съответното иновативно културно събитие ще бъде
проведено още един път минимум в период до 1 г.
след приключване на дейностите по проекта;
3.При максимален размер на общата стойност
на проекта 526 315,79 лв., Общински съвет Балчик декларира, че:
3.1. в случай че проекта не генерира приходи, ще
осигури средства в размер на 5% от общата стойност на проектното предложение, необходими за осигуряване на собствения принос по проекта, както и
необходимите средства за извършване на всички допустими разходи преди възстановяването им от ОП
“Регионално развитие”, и разходи за възстановяване
на всички недопустими разходи по проекта;
3.2. в случай, че проекта генерира нетни приходи, Община Балчик ще осигури разликата между
общата стойност на проекта и стойността на безвъзмездната финансова помощ, както и необходимите средства за извършване на всички допустими
разходи преди възстановяването им от ОП “Регионално развитие”, и разходи за възстановяване на
всички недопустими разходи по проекта. Окончателната стойност на съфинансирането ще бъде определена след изготвяне на финансов анализ.
4. Общински съвет – Балчик упълномощава Кмета
на Община Балчик да предприеме всички необходими
правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на проектното предложение.
Гласували поименно със “За” – 16, “Против” –
0, “Въздържал се” – 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК.
/Ст. ПАВЛОВ/

