ПРОТОКОЛ НА ОБС
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Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹ 54 îò 30 þëè 2015 ã. íà ÎáÑ Áàë÷èê
По първа точка от дневния
ред: Предложение за приемане на Актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за
2016 г., 2017 г. и 2018 г. за
местни дейности на община
Балчик. Вносител: Николай
Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 891: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА, чл. 82 и чл. 83 от
Закона за Публичните Финанси, Общински съвет Балчик одобрява актуализирана
тригодишна бюджетна прогноза за периода 2016 г. - 2018
г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения
програмен макет на Министерство на финансите, както
следва: 1. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на
постъпленията от местни
приходи за 2016 година в размер на 13 844 887 лв. и разходи по групи от единната
бюджетна класификация в
общ размер на 13 124 901
лева. 2. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на
постъпленията от местни
приходи за 2017 година в размер на 13 806 300 лв. и разходи в местни дейности в размер на 13 004 677 лева. 3.
Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи
за 2018 година в размер на
13 829 300 лв. и разходи в
размер на 13 025 802 лева. 4.
Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на
решението. ПОИМЕННО
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”,
0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По втора точка от дневния
ред: Актуализация на бюджета за капиталови разходи в
частта за основни ремонти на
община Балчик за 2015 година. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 892: На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал.
1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.
4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124
и чл. 125, ал. 4 от Закона за
публичните финанси, във
връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2015 година, ПМС
№ 8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015
година и Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
на общината, предлагам следния проект за РЕШЕНИЕ: 1.
Общински съвет Балчик приема актуализирана инвестиционната програма за 2015
година в частта и за основните ремонти в размер на 5
123 667 лева (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране във вид било-става), съгласно Приложение №1. 2.
Одобрява разпределението на
целевата субсидия за капиталови разходи, в частта и за
основните ремонти, в размер
на 380 300 лв., в т.ч.: 2.1. Ремонт четвъртокласна пътна
мрежа, в размер на 314 200
лв. 2.1.1. DOB 2009 - /ІІІ-902
с. Оброчище - с. Кичево/ - с.
Рогачево - 50 849 лв. 2.1.2.
DOB 2001 - /DOB 1107, с.
Храброво - с. Бобовец/ - с.
Ляхово - 263 351 лв.
2.2.
Основен ремонт на кметство
/ читалищна сграда в с.Безводица, в размер на 66 100
лева 3. Променя наименованието на целеви разход в инвестиционната програма на
обект “Изграждане спортна
площадка СКЛА” в “Изграждане на полигон за хвърляне
на чук, копие и диск в Авио-

град” (стойността и параграфа остават непроменени). 4. Общински съвет
Балчик задължава Кмета на
Общината да предприеме
последващи мерки за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в
залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”,
0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По трета точка от дневния
ред: Предложение за завишаване бюджета на Програмата за развитие на спорта. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 893: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА, в съответствие с
чл. 125 от НПФ 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 не дава съгласието
си бюджета на програмата
за развитие на спорта да бъде завишен с 2 000 лева, за
осигуряване на финансова
подкрепа за провеждане на
първи международен Зумба фестивал в град Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18
общински съветници 6
„ЗА”, 2 „ПРОТИВ”, 10
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четвърта точка от дневния ред: Предложение за
отдаване под наем на помещение, чрез публично
оповестен конкурс, част от
сграда с идентификатор №
23769.501.187.7 с. Дропла. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 894: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от
ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от
НОРПУРОИ на ОбС Балчик, приета с Решение №
238/27.02.2009 г. дава съгласието си да бъде отдадено под наем помещение с
площ 80 м2, представляващо част от сграда с идентификатор
№
23769.501.187.7, намираща
се
в
ПИ
№
23769.501.187 по кад. карта на с. Дропла публична
общинска собственост, актувани с АОС № 573 от
12.03.2001 г., за извършване на търговска дейност, за
срок от 5 год. /пет години/
, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена при
провеждане на процедурата за отдаване под наем
чрез публично оповестен
конкурс в размер на
1 027,12 лв. /хиляда двадесет и седем лева и дванадесет стотинки/, без ДДС, съгласно Тарифа за базисните наемни цени на ОбС
Балчик. 3. Конкурсни условия : До участие в конкурса се допускат кандидати,
които са регистрирани по
Търговския закон. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик. Същите трябва да използват горепосоченият
имот за търговска дейност.
Кандидатите следва да създадат работни места.
4.
Упълномощава кмета на
Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия
по изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват
18 общински съветници 18
„ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По пета точка от дневния
ред: Издаване на запис на

заповед от община Балчик
в полза на ДФ „Земеделие”
Разплащателна агенция,
обезпечаваща финансиране
на авансово плащане по договор № 406 от 24.09.2014
г. по мярка 4.1. ”Развитие
на рибарските области” за
Проект № SH-K-B/1-1.4-005
„Изграждане и оборудване
на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39
(УПИ № ХС-39), находящ
се в град Балчик“, сключен
между Община Балчик и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Местна инициативна
рибарска група (МИРГ)
“Шабла-Каварна-Балчик”.
Вносител: Николай Ангелов
кмет на общината
РЕШЕНИЕ 895: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и
т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и
Договор за отпускане на финансова помощ № 406 от
24.09.2014 г. и Анекс №1
към него от 09.07.2015 г. по
мярка 4.1.”Развитие на рибарските области” за Проект „Изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности
в
ПИ
02508.86.39 (УПИ № ХС39), находящ се в град Балчик, сключен между Община Балчик, ИАРА, МИРГ
“Шабла-Каварна-Балчик”,
по Оперативна програма за
развитие на сектор “Рибарство” (2007-2013), Общинският съвет Балчик: РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на
общината Николай Добрев
Ангелов да подпише Запис
на заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на Държавен
фонд „Земеделие” Разплащателна агенция в размер на
154 433,00 лева, (сто петдесет и четири хиляди четиристотин тридесет и три лева) за обезпечаване на 110
% от заявения размер на
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 406 от
24.09.2014 г. и Анекс № 1
към него от 09.07.2015 г.
по мярка 4.1.”Развитие на
рибарските области” за
Проект „Изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности
в
ПИ
02508.86.39 (УПИ № ХС39), находящ се в град Балчик“ № SH-K-B/1-1.4-005,
сключен между Община
Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”. 2.
Възлага на кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за
подаване на искане за авансово плащане по договор №
406 от 24.09.2014 г. и
Анекс № 1 към него от
09.07.2015 г., и да ги представи пред Държавен фонд
„Земеделие” Разплащателна агенция. ПОИМЕННО
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”,
0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шеста точка от дневния
ред: Издаване на запис на заповед от община Балчик в
полза на ДФ „Земеделие”
Разплащателна агенция,
обезпечаваща финансиране
на разходите за ДДС върху
авансово плащане по договор № 406 от 24.09.2014 г.
и Анекс 1 към него от дата
09.07.2015 г. по мярка 4.1.
”Развитие на рибарските
области” за Проект № SHK-B/1-1.4-005 „Изграждане
и оборудване на съоръжения
за съхранение на рибарски
принадлежности в ПИ
02508.86.39 (УПИ № ХС39), находящ се в град Бал-

чик“, сключен между Община Балчик и Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Местна инициативна рибарска
група (МИРГ) “Шабла-Каварна-Балчик”. Вносител:
Николай Ангелов кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 896: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и
т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и
договор за отпускане на финансова помощ № 406 от
24.09.2014 г. и Анекс 1 към
него от 09.07.2015 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области” за Проект
„Изграждане и оборудване
на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39
(УПИ № ХС-39), находящ
се в град Балчик“, сключен
между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”, по Оперативна
програма за развитие на сектор “Рибарство” (20072013), Общинският съвет
Балчик: РЕШИ: 1. Упълномощава кмета на Община
Балчик Николай Добрев Ангелов да подпише Запис на
заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на Държавен
фонд „Земеделие” Разплащателна агенция в размер на
30 886,60 лева, (тридесет
хиляди осемстотин осемдесет и шест лв. и 60 ст.) за
обезпечаване на 110 % от
заявения размер на авансово плащане за ДДС по договор за отпускане на финансова помощ № 406 от
24.09.2014 г. и Анекс № 1
към него от 09.07.2015 г. по
мярка 4.1.”Развитие на рибарските области” за Проект „Изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности
в
ПИ
02508.86.39 (УПИ № ХС39), находящ се в град Балчик“ № SH-K-B/1-1.4-005,
сключен между Община
Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”. 2.
Възлага на кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за
подаване на искане за авансово плащане на ДДС по договор № 406 от 24.09.2014
г. и Анекс № 1 към него от
09.07.2015 г., и да ги представи пред Държавен фонд
„Земеделие” Разплащателна агенция. ПОИМЕННО
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”,
0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седма точка от дневния
ред: Издаване на запис на заповед от община Балчик в
полза на ДФ „Земеделие”
Разплащателна агенция,
обезпечаваща финансиране
на авансово плащане по договор № 454 от 27.10.2014
г. и Анекс 1 към него от
09.07.2015 г. по мярка 4.1.
”Развитие на рибарските
области” за Проект № SHK-B/2-2.2-018 „Съхраняване на природното наследство на гр. Балчик чрез обновяване на тематичен парк
“ЕХО”, сключен между Община Балчик и Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури (ИАРА) и Местна инициативна рибарска
група (МИРГ) “Шабла-Каварна-Балчик”. Вносител:
Николай Ангелов кмет на
общината РЕШЕНИЕ 897:
На основание чл. 21, ал. 1,
т. 6, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от
ЗМСМА и договор за отпускане на финансова помощ
№ 454 от 27.10.2014 г. и
Анекс 1 към него от
09.07.2015 г. по мярка
4.1.”Развитие на рибарски-

те области” за Проект „Съхраняване на природното
наследство на гр. Балчик
чрез обновяване на тематичен парк “ЕХО“, сключен
между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”, по Оперативна
програма за развитие на сектор “Рибарство” (20072013), Общинският съвет
Балчик: РЕШИ: 1. Упълномощава Кмета на Община
Балчик Николай Добрев Ангелов да подпише Запис на
заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на Държавен
фонд „Земеделие” Разплащателна агенция в размер на
146 033,01 лева, (сто четиридесет и шест хиляди и
тридесет и три лева и една
стотинка) за обезпечаване
на 110 % от заявения размер на авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ № 454 от
27.10.2014 г. и Анекс № 1
към него от дата 09.07.2015
г. по мярка 4.1.”Развитие на
рибарските области” за
Проект „Съхраняване на
природното наследство на
гр. Балчик чрез обновяване
на тематичен парк “ЕХО“ №
SH-K-B/2-2.2-018, сключен
между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”; 2. Възлага на
кмета на Община Балчик да
подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане по
договор
№ 454 от
27.10.2014 г. и Анекс 1 към
него от 09.07.2015 г., и да
ги представи пред Държавен
фонд „Земеделие” Разплащателна агенция. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0
„ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осма точка от дневния
ред: Издаване на запис на заповед от община Балчик в
полза на ДФ „Земеделие”
Разплащателна агенция,
обезпечаваща финансиране
на разходите за ДДС върху
авансово плащане по Договор № 454 от 27.10.2014 г.
и Анекс № 1 към него от
09.07.2015 г. по мярка 4.1.
”Развитие на рибарските
области” за Проект № SHK-B/2-2.2-018 „Съхраняване на природното наследство на гр. Балчик чрез обновяване на тематичен парк
“ЕХО“, сключен между Община Балчик и Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури (ИАРА) и Местна инициативна рибарска
група (МИРГ) “Шабла-Каварна-Балчик”. Вносител:
Николай Ангелов кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 898: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и
т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и
договор за отпускане на финансова помощ № 454 от
27.10.2014 г. по мярка
4.1.”Развитие на рибарските области” за Проект „Съхраняване на природното
наследство на гр. Балчик
чрез обновяване на тематичен парк “ЕХО“, сключен
между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”, по Оперативна
програма за развитие на сектор “Рибарство” (20072013), Общинският съвет
Балчик: РЕШИ: 1. Упълномощава кмета на общината
Николай Добрев Ангелов да
подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски,
платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” Разплащателна
агенция в размер на 29
206,60 лева, (двадесет и де-

вет хиляди двеста и шест лева и шестдесет стотинки) за
обезпечаване на 110 % от
заявения размер на авансово плащане за ДДС по договор за отпускане на финансова помощ № 454 от
27.10.2014 г. и Анекс № 1
към него от дата 09.07.2015
г. по мярка 4.1.”Развитие на
рибарските области” за
Проект „Съхраняване на
природното наследство на
гр. Балчик чрез обновяване
на тематичен парк “ЕХО“ №
SH-K-B/2-2.2-018, сключен
между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”; 2. Възлага на
кмета на Община Балчик да
подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане на
ДДС по договор № 454 от
27.10.2014 г. и Анекс № 1
към него от дата 09.07.2015
г. и да ги представи пред
Държавен фонд „Земеделие”
Разплащателна агенция.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,
в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”,
0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По девета точка от дневния
ред: Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право
на транспортни разходи.
Вносител: Николай Ангелов
кмет на общината
РЕШЕНИЕ 899: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА, в съответствие с
чл.39 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: 1. Общински съвет
Балчик допълва списъка на
длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители от Община Балчик, пътуващи от местоживеене до
месторабота за 2015г., в населени места в рамките на
общината, които имат право на транспортни разходи
поради настъпила промяна
в обстоятелствата относно
завръщане от отпуск по
майчинство на Мариана Георгиева Петкова ст.инспектор ревизор по приходи към
ОбДС с настоящ адрес с.Оброчище, ул.”Тунджа” № 16
. 2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0
„ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По десета точка от дневния
ред: Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен
план за “Водопровод преминаващ през землищата на с.
Кранево и с. Рогачево за напояване на лозови масиви в
ПИ 39459.5.43 в землището на с. Кранево, Община
Балчик” и одобряване на задание към ПУП-ПП. Вносител: Николай Ангелов кмет
на общината
РЕШЕНИЕ 900: І. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от
ЗМСМА, съгласно чл.124а
ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на
ПУП-Парцеларен план за
“Водопровод преминаващ
през землищата на с. Кранево и с. Рогачево за напояване на лозови масиви в ПИ
39459.5.43 в землището на
с. Кранево, Община Балчик”
съгласно приложено задание. ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се

публикува на интернет страницата и в един местен вестник. ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински
съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”
По единадесета точка от
дневния ред: Даване на разрешение за изработване на
ПУП ПЗ за ПИ 39459.20.6
по кадастралната карта на
с.Кранево, Община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов
кмет на общината
РЕШЕНИЕ 901: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА, във връзка с
чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава
разрешение за изработване
на ПУП
ПЗ за ПИ
39459.20.6 с цел отреждане
и застрояване за “Ок” / За
курортни дейност/ по кадастралната карта на с.Кранево, Община Балчик. II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува
на интернет страницата и в
един местен вестник. ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По дванадесета точка от
дневния ред: Одобряване на
ПУП-Парцеларен план за
“Захранващ водопровод за
водоснабдяване на екологичен пасищен комплекс в ПИ
02508.90.766 по кадастралната карта на гр. Балчик”.
Вносител: Николай Ангелов
кмет на общината
РЕШЕНИЕ 902: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА и чл. 129 от Закона
за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за “Захранващ
водопровод за водоснабдяване на екологичен пасищен
комплекс в ПИ 02508.90.766
по кадастралната карта на
гр.Балчик”. ІІ. Задължава
Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в
“Държавен вестник”. ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По тринадесета точка от
дневния ред: Одобряване на
ПУП-Парцеларен план за
“Водопровод Ф 32 за захранване на ПИ 53120.107.1
по кадастралната карта на
с.Оброчище, Община Балчик”. Вносител: Николай
Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 903: І. На основание чл.21, ал.1, т.11
от ЗМСМА и чл.129 от Закона за устройство на територията, Общински съве т - Б алчик о доб ря ва
ПУП-Парцеларен план за
“Водопровод Ф 32 за захра нв ане
на
ПИ
53120.107.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, Община Балчик”. ІІ.
Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от
приемане на решението,
същото да бъде изпратено
за обнародване в “Държавен вестник”. ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18
об щи нск и съв ет ниц и 18
„ З А” , 0 „ П РО ТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четиринадесета точка
от дневния ред: Даване съгласие и разрешение за изменение на ПУП ПРЗ за
УПИ ІІІ в кв.309 по плана
на гр. Балчик. Вно сител:
Николай Ангелов кмет на
общината
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