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Ïðîòîêîë ¹9 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ, ïðîâåäåíî íà 09.03.2012ã.
Т. 1. Предложение
за отмяна на Решение 79 по Протокол
№ 8 от заседание на
общински съвет Б алчик, проведено
на 17.02.2012 година,
във връзка със заповед № РД-11-01-10 от
01.03.2012 година на
Областен управител
на област Добрич и
Докладна записка с
вх. № 143/27.02.2012
г. от кмета на община Балчик.
Вносител: Виктор
Лучиянов - председател на ОбС
РЕШЕНИЕ 80: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,
чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА;
Заповед № РД-11-01-10 от
01.03.2012 година на Областен управител на област
Добрич и Докладна записка с вх. № 143/27.02.2012
г. от кмета на община Балчик, общински съвет - Балчик отменя Решение 79 по
Протокол № 8 от заседание на общински съвет Балчик, проведено на
17.02.2012 г.
Гласували поименно
“За” - 17 гласа , “Против” - 1 глас, “Въздържал се” - 2 гласа
Т. 2. Предложение
за приемане на сборен бюджет на община Б алчик за 2012
година.
Вносител: Виктор
Лучиянов - председател на ОбС
РЕШЕНИЕ 81: На
основание чл. 21, ал. 1,
т. 6 от ЗМСМА, чл. 11,
ал. 7 и чл. 12, ал. 1 от
ЗОБ; чл. 24, ал. 1 и чл.
25 от НСОИОБ, Общински съвет - Балчик
не приема сборен бюджет на община Балчик за 2012 година.
Гласували поименно
“За” - 5 гласа , “Против”
- 0 гласа, “Въздържал
се” - 15 гласа
Т. 3. Предложение
за отмяна на Решение 58 по Протокол
№ 8 от заседание на
общински съвет Б алчик, проведено
на 17.02.2012 година,
във връзка със заповед № РД-11-01-09 от
01.03.2012 година на
Областен управител
на област Добрич.
Вносител: Виктор
Лучиянов - председател на ОбС
РЕШЕНИЕ 82: На
основание чл. 21, ал.
1, т. 7, чл. 21, ал. 2, чл.
45, ал. 9 от ЗМСМА;
Заповед № РД-11-0109 от 01.03.2012 година на Областен управител на област Добрич, общински съвет Балчик отменя Решение 58 по Протокол №

8 от заседание на общински съвет - Балчик, проведено на
17.02.2012 г.
Гласували поименно
“За” - 19 гласа , “Против” - 1 глас, “Въздържал се” - 0 гласа
Т. 4. Предложение
за одобряване на
ПУП - План за застрояване за ПИ №
62788.38.556 и ПИ №
62788.38.555 по кадастралната карта на с.
Рогачево.
Вносител: Николай Ангелов - кмет
на общината
РЕШЕНИЕ 83: I. На
основание чл. 21, ал.
1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от
Закона за устройство
на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУППлан за застрояване за
ПИ № 62788.38.556 и
ПИ № 62788.38.555 по
кадастралната карта на
с. Рогачево, община
Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане
за “Жм” /жилищни
нужди/. ІІ. Задължава
Кмета на общината в
7-дневен срок от приемане на решението,
същото да бъде изпратено за обнародване в
“Държавен вестник”.
Гласували “За” - 18 гласа , “Против” - 0 гласа,
“Въздържал се” - 0 гласа
Т. 5. Предложение
за одобряване на
ПУП - План за застрояване за ПИ №
62788.38.538 по кадастралната карта на с.
Рогачево.
Вносител: Николай Ангелов - кмет
на общината
РЕШЕНИЕ 84: I. На
основание чл. 21, ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на
територията, Общински
съвет - Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ №
62788.38.538 по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик,
заедно с предвидения
начин на застрояване и
отреждане за “Жм” /
жилищни нужди/. ІІ.
Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок
от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване
в “Държавен вестник”.
Гласували “За” - 18 гласа , “Против” - 0 гласа,
“Въздържал се” - 0 гласа
Т. 6. Предложение за
вземане на решение
за издаване на Запис
на заповед от Община
Балчик, в полза на

Министерството на
околната среда и водите (МОСВ), обезпечаваща авансово плащане по Договор № DIR51011119-C018
от
01.02.2012 г., и сключено към него Споразумение за подготовка
на инвестиционен проект за изпълнението
на проект „Изграждане на трети утаител
и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик
в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”.
Вносител: Виктор
Лучиянов - председател на ОбС
РЕШЕНИЕ 85: На
основание чл. 21, ал.
1, т. 10 и ал. 2, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА
и във връзка с Указания за бенефициентите
на безвъзмездна финансова помощ по
оперативна програма
„Околна среда 2007 2013 г.” във връзка с
процеса на верификация и контрол на разходите по договорите
за безвъзмездна финансова помощ, Общински съвет
РЕШИ:
1. В изпълнение на
чл. 13, ал. 3, т. 1 от договор за безвъзмездна
финансова помощ №
DIR-51011119-C018
от 01.02.2011 г., и чл.
6, ал. 1, т. 1 от сключеното към него Споразумение за подготовка на инвестиционен
проект за изпълнението на проект„Изграждане на трети утаител и
дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик
в Черно море, и разширяване обхвата на
канализационната мрежа на град Балчик”,
одобрен за финансиране по процедура №
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.”, по приоритетна
ос 1 „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води” на
оперативна програма
„Околна среда 2007 2013 г.”, упълномощава кмета на Община
Балчик да подпише
Запис на заповед по
образец от Договарящия орган, неотменимо и безусловно да се
задължи, без протест и
разноски, без никакви
възражения и без так-

си и удръжки, срещу
представянето на настоящата запис на заповед да заплати на поемателя - Министерство на околната среда и
водите, сумата в размер на 170 475.90 (сто
и седемдесет хиляди
четиристотин седемдесет и пет лв. и 90 ст.)
лева - представляваща
20 % от размера на
безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на първия
етап от Проекта.
Срокът за предявяване е до три месеца
след одобряване на доклада за изпълнение на
първи етап на проект
„Изграждане на трети
утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ
Балчик в Черно море,
и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”.
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 за безвъзмездна
финансова помощ №
DIR-51011119-C018
от 01.02.2012 г и
сключеното към него
Споразумение за подготовка на инвестиционен проект.
3. Възлагам на Кмета на Община Балчик
всички последващи
юридически и фактически действия във
връзка с изпълнението на гореизложеното.
Гласували поименно
“За” - 18 гласа , “Против” - 0 гласа, “Въздържал се” - 0 гласа
Т. 7. Предложение
за вземане на решение за включване на
община Балчик като
партньор в проект
“Енергийна ефективност на градските
логистични услуги
за малки и средни
европейски исторически градове” - ENCLOSE, по програма
„Интелигентна енергия за Европа”, приоритет „Енергията в
транспорта”, покана
за кандидатстване:
I E E / 1 1 / 8 2 6 /
SI2.296826, и сключване на споразумение с „Memex” Srl, за
целите на проекта.
Вносител: Николай Ангелов - кмет
на общината
РЕШЕНИЕ 86: На
основание чл. 21, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 12, и т. 23 от

ЗМСМА, и във връзка
с поканата за участието на Община Балчик
като партньор в проект
“Енергийна ефективност на градските логистични услуги за малки и средни европейски исторически градове” - ENCLOSE, Общински съвет Балчик:
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Балчик да участва
като партньор в проект
“Енергийна ефективност
на градските логистични
услуги за малки и средни европейски исторически градове” - ENCLOSE
в партньорство с:
„Memеx” Slr.; гр. Лука,
Италия; Норвежка Поща,
централен регион; гр.
Шертогенбош, Холандия;
гр. Бургос, Испания; гр.
Алмада, Португалия; гр.
Дънди, Великобритания;
гр. Алба Юлия, Румъния;
гр. Сяр, Гърция; Европейска асоциация на историческите градове и региони, Асоциация на европейските градове с крепостни стени, „Austriatech
- Federal agency for technological measures” Ltd.,
Австия; „Институт по логистика и складиране”,
Полша; „Energy Agency
for Southeast Sweden”
Ltd., Енергийна агенция
Типерари, Ирландия;
„M&C Marketing, Communication” Ltd.
2. Одобрява проекта на споразумение между Община Балчик, и
инженерингова компания „Memex” Srl., координатор на проекта,
представлявана от Антонио Либерато/ Приложение 1/.
3. Упъ л номощав а
Км ет а на О бщ ин а
Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в из пълнение на настоящото решение и подп иш е одобре ното
споразумение.
Гласували поименно
“За” - 18 гласа , “Против”
- 0 гласа, “Въздържал се”
- 0 гласа
Т. 8. Предложение за
вземане на решение за
издаване Запис на заповед, обезпечаваща
авансово плащане, получено от община Балчик по сключен договор за безвъзмездна
финансова помощ между община Балчик и
ДФ “Земеделие”, по
Проект “Изграждане
на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. “Черно
море”, с. Кранево и рехабилитация и водос-

набдителна канализационна мрежа и пътна настилка на ул. “Дунав”, с. Кранево.
Вносител: Николай Ангелов - кмет
на общината
РЕШЕНИЕ 87: 1. На
основание чл. 21, ал. 1,
т. 10 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 12, ал. 5
на Наредба № 25 от
29.07.2008 г., издадена
от министъра на земеделието и храните, чл.
56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/
2006 на Комисията и
договор за отпускане
на финансова помощ
№ 08/321/00719 от
23.10.2009 г. по мярка
321 „Основни услуги
за населението и икономиката в селските
райони” от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 - 2013 г. за Проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и
пътна настилка на ул.
“Черно море”, с. Кранево и рехабилитация
на водоснабдителна канализационна мрежа и
пътна настилка на ул.
“Дунав”, с. Кранево”,
сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, създаден
със Закона за подпомагане на земеделските
производители, обн.
ДВ, бр. 58 от 1998г.,
със седалище и адрес
на управление гр. София, бул. „Цар Борис
ІІІ” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен
Андонов Порожанов,
Общински съвет - Балчик дава съгласието си
Кмета на община Балчик да издаде Запис на
заповед по образец от
ДФ „Земеделие” - РА,
като неотменимо и безусловно да се задължи, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и
удръжки, в качеството
си на Кмет на община
Балчик, срещу предявяването на настоящият запис на заповед да
заплати на поемателя
ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция,
парична сума в размер на 934 434,60 лв.
(деветстотин тридесет и
четири хиляди четиристотин тридесет и четири лева и 60 ст.), представляващи 110% от
стойността на заявеното авансово плащане,

което не надхвърля
50% от стойността на
одобрената финансова
помощ, в размер на
1 698 972,00 (един
милион шестстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и два.), лева без
ДДС по договор за №
08/321/00719
от
23.10.2009 г. и анекси
към него Анекс І от
25.02.2010 г. и Анекс II
от 15.04.2011 г.
Срокът на предявяване
на издадения запис на заповед е 36 месеца от
21.04.2011 г. - датата на получаване от Община Балчик на решението за съгласуване на последната по
време процедура за избор
на изпълнител на строително - монтажните работи
по договора между ползвателя и ДФЗ-РА.
2. Възлага на Кмета
на Община Балчик всички последващи юридически и фактически
действия във връзка с
изпълнението на настоящото решение.
Гласували поименно
“За” - 18 гласа , “Против”
- 0 гласа, “Въздържал се”
- 0 гласа
Т. 9. Предложение за
разглеждане на Докладна записка от кмета
на с. Соколово, касаеща проект за цялостна украса на иконостас и църковен мебелиар на църковен
храм “Св.св. Кирил и
Методий” с. Соколово.
Вносител: Николай Ангелов - кмет
на общината
РЕШЕНИЕ 88: На
основание чл. 21, ал. П
, във вр. с ал. 1, т. 19 и
т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
и във връзка с Докладна записка № РД 04-10/
08.03.2012 година от
кмета на с. Соколово,
община Балчик, общински съвет - Балчик ДАВА СЪГЛАСИЕ Църковно настоятелство при
храм “Св. Св. Кирил и
Методий” в с. Соколово да кандидатства за
финансиране на “Проект
за цялостна украса на
иконостас и църковен
мебелиар на църковен
храм “Св.Св. Кирил и
Методий” в с. Соколово, община Балчик по
мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони за периода
от 2007-2013 г., тъй като дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския
план за развитие.
Гласували поименно
“За” - 16 гласа , “Против”
- 0 гласа, “Въздържал се”
- 2 гласа

