ПОЗИЦИИ

1 март - 7 март 2012 г. 4

Ïðîòîêîë ¹ 8 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ, ïðîâåäåíî íà 17.02.2012ã.
/Продължава от стр. 3/
Т.15. Предложение за одобряване средства за покриване на разходите за ДДС по проект на ОУ
“Антим І” град Балчик за безвъзмездна финансова помощ от Японското правителство.
Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 70: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА; чл. 4 и чл. 8, ал. 4 от Закона за
общинския бюджет /ЗОБ/, Общински съвет - Балчик:
1. Дава съгласието си да бъдат предоставени на ОУ” Антим I” допълнителни бюджетни кредити под
формата на трансфери в размер до 26 100 лв., за покриване на разходите за ДДС по проекта „Подобряване
на материалната база и училищния двор при ОУ “Антим I” гр. Балчик. Стойността на предоставените
трансфери между бюджетните сметки на разпоредителите да бъде за сметка на предложеният резерв по
бюджет 2012 г. в местни дейности.
2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на
решението.
Гласували поименно “За” - 20 гласа , “Против” 0 гласа, “Въздържал се” 0 гласа
Т.16. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод Ср.НкV и
оптичен кабел за захранване на вятърни генератори”.
Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 71: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията, Общински съвет - Балчик одобрява:
1.1 ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод Ср.Н кV и оптичен кабел за захранване на
вятърни генератори, намиращи се в ПИ №№ 18160.106.77, 18160.108.53, 18160.24.72, 18160.21.40,
18160.56.83, 18160.56.85, 18160.61.50, 18160.28.37, 18160.28.39, 18160.107.51, 18160.105.67,
18160.105.69, 18160.42.35, 18160.107.46, 18160.30.59, 18160.30.60 в землището на с. Гурково Община
Балчик.
ІІ. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет допуска предварително изпълнение на
решението с оглед защитата на важни икономически интереси на Дружеството и предотвратяването на
трудно поправими вреди, които биха могли да настъпят от закъснението на изпълнението на акта.
ІІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде
изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.
Гласували “За” - 17 гласа , “Против” 0 гласа, “Въздържал се” 3 гласа
Т.17. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод 110 кV и
оптичен кабел между подстанция 110/СрН, намираща се в част от ПИ № 18160.106.82 с. Гурково,
община Балчик, и подстанция ВС 110 кV “Тригорци”, намираща се в ПИ № 73095.501.514 по плана на
с. Тригорци, община Балчик”.
Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 72: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията, Общински съвет - Балчик одобрява:
1.1 ПУП-Парцеларен план “Подземен електропровод 110 кV и оптичен кабел между подстанция 110/
СрН, намираща се в част от ПИ № 18160.106.82 с. Гурково, Община Балчик, и подстанция ВС 110 кV
“Тригорци”, намираща се в ПИ № 73095.501.514 по плана на с. Тригорци, Община Балчик” за
захранване на вятърни генератори, намиращи се в ПИ №№ 18160.106.77, 18160.108.53, 18160.24.72,
18160.21.40, 18160.56.83, 18160.56.85, 18160.61.50, 18160.28.37, 18160.28.39, 18160.107.51,
18160.105.67, 18160.105.69, 18160.42.35, 18160.107.46, 18160.30.59, 18160.30.60 в землището на с.
Гурково, Община Балчик.
ІІ. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет допуска предварително изпълнение на
решението с оглед защитата на важни икономически интереси на Дружеството и предотвратяването на
трудно поправими вреди, които биха могли да настъпят от закъснението на изпълнението на акта.
ІІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде
изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.
Гласували “За” - 17 гласа , “Против” 0 гласа, “Въздържал се” 3 гласа
Т.18. Предложение за погасяване на заем от централен бюджет отпуснат по проект САПАРД.
Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 73: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик утвърждава
погасителен план на отпуснатият от централен бюджет временен безлихвен заем по проект САПАРД,
както следва:
1. Размер на заема
242 073,47 лева
2. Срок на погасяване
5 години / от 2012 г до 2016 г, вкл./
3. Източник на погасяване обща изравнителна субсидия
4. Годишен размер на погасяване
48 415 лева
ІІ. Задължава кмета на общината в срок до 29.02.2012 година да представи в Министерството на
финансите погасителния план за одобряване.
Гласували поименно “За” - 20 гласа , “Против” 0 гласа, “Въздържал се” 0 гласа
Т.19. Предложение за обявяване на имот публична общинска собственост: полски път с отпаднало
предназначение, ПИ № 48982.4.10 по кадастралната карта на с. Царичино, за частна общинска
собственост.
Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 74: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 6, ал. 1 от ЗОС; чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от
НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със Заявление вх. № 94Д-579-1/20.01.2012 г. от Дамян
Монев Дамянов, Общински съвет Балчик:
1. Обявява имот - публична общинска собственост № 48982.4.10 по кадастралната карта на с.
Царичино, с площ от 788 м2, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване - полски път,
за частна общинска собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия
по изпълнение на решението.
Гласували поименно “За” - 20 гласа , “Против” 0 гласа, “Въздържал се” 0 гласа
Т.20. Предложение за вземане на решение за създаване и процедиране на ПУП-ПУР за в.з. “Белите
скали”, в.з. “Сборно място” и селищно образование “Поляните”.
Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 75: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА , чл. 5, ал. 1, чл. 124 , ал. 1 във
връзка с чл. 16, ал. 7 от ЗУТ, общински съвет Балчик
РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде създаден ПУП- ПУР /план за регулация на улици и поземлени имоти за
обекти на публичната собственост по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ/ за в.з. “Белите скали”,
находяща се на територията на община Балчик. Същият да бъде процедиран по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ.
2. Дава съгласие да бъде създаден ПУП- ПУР /план за регулация на улици и поземлени имоти за
обекти на публичната собственост по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ/ за в.з. “Сборно място”,
находяща се на територията на община Балчик. Същият да бъде процедиран по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ
З. Дава съгласие да бъде създаден ПУП- ПУР /план за регулация на улици и поземлени имоти за
обекти на публичната собственост по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ /за селищно образувание
“Поляните”, находяща се на територията на община Балчик. Същият да бъде процедиран по чл. 16, ал.
7 от ЗУТ
Възлага на кмета на Община Балчик да стартира процедура за изработване на “Изготвяне на ПУП ПУР за в.з. “Белите скали”, в.з. “Сборно място” и селищно образувание “Поляните”, находящи се на
територията на община Балчик., чрез обявяване на обществена поръчка по предвидения ред, съобразно
предвидения финансов ресурс.
Гласували “За” - 20 гласа , “Против” 0 гласа, “Въздържал се” 0 гласа
Т.21. Предложение за кандидатстване за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 «Подкрепа за развитие на регионалния туристически
продукт и маркетинг на дестинациите”
Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 76: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 61 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет - Балчик:
1. Одобрява представения проект на Договор за партньорство между община Балчик, община гр.
Добрич, община Добричка и община Каварна за кандидатстване по Проект „Пъстрото лице на Добруджа”
по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за
развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Бюджетна линия:
BG161PO001/3.2-02/2011.
2. Декларира, че след подписване на договора за партньорство ще бъде осигурен собствен

принос в размер съответстващ на процентното разпределение между партньорите по подписания
Договор за партньорство и поетото задължение за съфинансиране на 5 % на общо допустимите
разходи по бюджета на проекта, но не повече от 4 165.00 лева.
3. Дава съгласие за подготовка и депозиране на проектно предложение по Схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Бюджетна линия: BG161PO001/
3.2-02/2011.
4. Декларира, че при приемане на проектното предложение за кандидатстване по проекта,
задължителните дейности по същия (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и
панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности) ще бъдат изпълнени
в период до 1 г. след приключване на дейностите по проекта.
5. Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и
правни действия в изпълнение на настоящото решение, в т.ч. да подпише договор за партньорство
в одобрения вид.
Гласували “За” - 21 гласа , “Против” 0 гласа, “Въздържал се” 0 гласа
Т.22. Предложение за даване съгласие за възмездно придобиване на идеални части от право на строеж
върху недвижим имот частна общинска собственост
Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 77: 1. Общински съвет Балчик на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС дава съгласие за възмездно придобиване от страна на община Балчик на
21743/217862 ид. части от правото на строеж за срок от 30 години върху ПИ №000056, целия с площ
217, 862 дка по КВС на землището на с. Стожер, община Добричка, с начин на трайно ползване
сметище (Регионално депо за отпадъци Стожер) за сумата от 37 132 лв. (тридесет и седем хиляди сто
тридесет и два лева) без ДДС.
2. Разходите за заплащане на правото на строеж да бъдат за сметка на резерва за неотложни и
непредвидени разходи от бюджета на община Балчик.
3. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите съгласно закона действия.
Гласували “За” - 21 гласа , “Против” 0 гласа, “Въздържал се” 0 гласа
Т.23. Предложение за приемане отчета за касовото изпълнение бюджета на община Балчик за периода
от 01 януари 2011 г. до 31 декември 2011 година.
Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 78: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските
бюджети, Общинския съвет Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на
Община Балчик за 2011 година, както следва:
1. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2011 г. в приходната си част в
размер на 24 608 176 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч.
- за делегирани от държавата дейности в размер на 6 966 687 лева
- за местни дейности 17 641 489 лева
2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета в разходната си част по функции и
разпоредители в размер на 24 608 176 лева, съгласно Приложения № 2 и 2 А в т.ч.
- за делегирани от държавата дейности в размер на 6 966 687 лева
- за дофинансиране на държавни дейности
1 696 183 лева
- за местни дейности
15 945 306 лева
3. Утвърждава отчета за приходите и разходите на извън бюджетните сметки и фондове в т.ч. Кохезионни
Структурни Фондове и Разплащателна Агенция, съгласно Приложение № 3 и 3а.
4. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет Балчик за 2011 г. в размер на 226 099 лв. ,
както и средствата за представителни разходи в размер на 40 210 лв. на Председателя на Общински
съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете,
съгласно Приложение №4.
5. Утвърждава отчета за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2011г. по обекти,
дейности и източници на финансиране в размер на 9 016 883 лв., съгласно Приложение № 5
6. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2011г. в размер на 523 422 лв.,
съгласно Приложение № 6.
7. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта към 31.12.2011г. в размер на 1 349 804 лв.
съгласно Приложение №: 7 и извършените разходи за същия период по Календарния план за празници
и чествания с местно, национално и международно значение съгласно Приложение №: 8 общо за 570 838 лв.
8. Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината и председателя на ОбС извършени
през 2011 г, както следва:
Кмет - служебни командировки в страната
498,06 лв.
- служебни командировки в чужбина
908,41 лв.
Председател на ОбС
- служебни командировки в страната
706,50 лв.
- служебни командировки в чужбина
0 лв.
Гласували “За” - 19 гласа , “Против” 0 гласа, “Въздържал се” 2 гласа
Т. 24. Предложение за приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2012 година.
Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 79: 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 утвърждава сборния бюджет на Община Балчик за
2012 г., както следва:
1.
Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства, съгласно чл. 15, ал.
2 от ЗДБРБ за 2012 г.:
-плащания по обслужване на общинския дълг
-плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми
-заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии
-храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения
2. Утвърждава сборен първоначален бюджет на приходите за 2012 година в размер на 23 788 178
лв., съгласно приложение №: 1, в т.ч.
- приходи държавна отговорност
7 034 968 лева
В т. ч. преходен остатък от 2011г
46 443 лева
- приходи от местни дейности
16 753 210 лева
3. Утвърждава сборен бюджет на разходите за 2012 г. по отговорности, дейности, функции,
разпоредители, съгласно приложение №: 3 в общ размер на 23 788 178 лева,
в т .ч. по отговорности както следва:
- разходи за дейности държавна отговорност 7 034 968 лева
- разходи за дейности държавна отговорност финансирани с местни приходи / дофинансиране/
1 299 518 лева
- разходи за местни дейности
15 453 692 лева
както и бюджетите за 2012 г. на всеки един разпоредител с бюджетни кредити, на основание чл. 28, ал.
1 от ЗОБ и чл. 32 от НСОИОБ, по дейности, отговорности и параграфи от ЕБК, съгласно приложенията,
както следва:
РАЗПОРЕДИТЕЛИ
ОБЩ БЮДЖЕТ
в т.ч. ДЪРЖАВНА отговорност
————————————————————————————————————————————
- Общинска администрация
6 137 100 лв.
3 085 426 лв
- Кметство Гурково
296 719 лв
35 558 лв
- Кметство Кранево
377 188 лв
57 923 лв
- Кметство Соколово
249 029 лв
76 249 лв
- Кметство Сенокос
228 528 лв
50 120 лв
- Кметство Оброчище
675 662 лв
200 653 лв
- Кметство Стражица
206 800 лв
59 067 лв
- Общ.П „БКС”
1 688 400 лв
нула
- Исторически музей
115 590 лв
83 590 лв
- СОУ „Хр.Смирненски „ Оброчище 696 256 лв
570 756 лв
- СОУ „Хр.Ботев„
676 271 лв
619 633 лв
- ОУ „Антим I „
614 592 лв
547 592 лв
- ОУ „Кирил и Методий „
89 269 лв
424 129 лв
- ОУ „В.Левски „ Соколово
203 181 лв
165 051 лв
- ОУ „Г.С.Раковски „ Сенокос
256 167 лв
211 795 лв
- ПГ за КОС „Ал.Константинов „
207 414 лв
177 414 лв
- Помощно училище с. Кранево
670 012 лв
670 012 лв
/Продължава на стр.5/

