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По  първа  точка  от  дневния
ред: Предложение за приема-
не  на  Актуализирана  триго-
дишна 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  основа-
ние  чл.  21,  ал.  1,  т.  6  от
ЗМСМА,  чл.  82  и  чл.  83  от
Закона  за  Публичните  Фи-
нанси,  Общински  съвет  Бал-
чик  одобрява  актуализирана
тригодишна  бюджетна  прог-
ноза за периода 2016 г. - 2018
г. в частта и за местни дейно-
сти на Община Балчик,  в съ-
ответствие  с  приложения
програмен  макет  на  Минис-
терство  на  финансите,  както
следва:  1. Одобрява  актуали-
зирана бюджетна прогноза на
постъпленията  от  местни
приходи за 2016 година в раз-
мер  на  13  844  887  лв.  и  раз-
ходи  по  групи  от  единната
бюджетна  класификация  в
общ  размер  на  13  124  901
лева.  2. Одобрява  актуали-
зирана бюджетна прогноза на
постъпленията  от  местни
приходи за 2017 година в раз-
мер  на  13  806  300  лв.  и  раз-
ходи в местни дейности в раз-
мер  на  13  004  677  лева.  3.
Одобрява  актуализирана  бю-
джетна  прогноза  на  постъп-
ленията  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 Община-
та  да  предприеме  последва-
щи действия за изпълнение на
решението.  ПОИМЕННО
ГЛАСУВАНЕ,  в  залата  при-
състват  18  общински  съвет-
ници  18  „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,
0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По  втора  точка  от  дневния
ред: Актуализация на бюдже-
та  за  капиталови  разходи  в
частта за основни ремонти на
община  Балчик  за  2015  го-
дина. Вносител: Николай Ан-
гелов    кмет  на  общината
РЕШЕНИЕ 892:  На  основа-
ние 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  из-
пълнение  на  ЗДБРБ  за  2015
година  и  Наредбата  за  усло-
вията  и  реда  за  съставяне  на
бюджетната прогноза  за мес-
тните  дейности  за  следващи-
те три години и за съставяне,
приемане,  изпълнение  и  от-
читане на общинския бюджет
на  общината,  предлагам  сле-
дния проект за РЕШЕНИЕ: 1.
Общински съвет Балчик при-
ема  актуализирана  инвести-
ционната  програма  за  2015
година  в  частта  и  за  основ-
ните  ремонти  в  размер  на  5
123  667 лева  (поименен  спи-
сък по обекти,  видове разхо-
ди  и  източници  на  финанси-
ране във вид било-става), съ-
гласно  Приложение  №1.  2.
Одобрява разпределението на
целевата субсидия  за капита-
лови  разходи,  в  частта  и  за
основните ремонти, в размер
на 380 300 лв., в т.ч.: 2.1. Ре-
монт  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.Без-
водица,  в  размер  на  66 100
лева  3.  Променя  наименова-
нието на целеви разход в ин-
вестиционната  програма  на
обект  “Изграждане  спортна
площадка СКЛА” в “Изграж-
дане  на  полигон  за  хвърляне
на чук,  копие и диск в Авио-

град”  (стойността  и  параг-
рафа  остават  непромене-
ни).  4.  Общински  съвет
Балчик задължава Кмета на
Общината  да  предприеме
последващи мерки за изпъл-
нение  на  решението.  ПОИ-
МЕННО  ГЛАСУВАНЕ,  в
залата  присъстват  18  об-
щински съветници 18 „ЗА”,
0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ  СЕ”
По  трета  точка  от  дневния
ред:  Предложение  за  зави-
шаване  бюджета  на  Прог-
рамата за развитие на спор-
та.  Вносител: Николай  Ан-
гелов    кмет  на  общината
РЕШЕНИЕ 893:  На  осно-
вание  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  бю-
джетна  прогноза  за  следва-
щите  три  години  и  съста-
вянето,  изпълнението  и  от-
читането  на  общинския
бюджет: 1. Общински съвет
Балчик  не  дава  съгласието
си  бюджета  на  програмата
за развитие на спорта да бъ-
де завишен с 2 000 лева, за
осигуряване  на  финансова
подкрепа  за  провеждане  на
първи  международен  Зум-
ба  фестивал  в  град  Балчик.
ПОИМЕННО  ГЛАСУВА-
НЕ,  в  залата  присъстват  18
общински  съветници  6
„ЗА”,  2  „ПРОТИВ”,  10
„ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По четвърта точка от днев-
ния  ред:  Предложение  за
отдаване  под  наем  на  по-
мещение,  чрез  публично
оповестен  конкурс,  част  от
сграда  с  идентификатор  №
23769.501.187.7  с.  Дроп-
ла.  Вносител:  Николай  Ан-
гелов      кмет  на  общината
РЕШЕНИЕ 894:  1.  На  ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА;  чл.  14,  ал.  7  от
ЗОС  и  чл.  16  /1/  и  /2/  от
НОРПУРОИ  на  ОбС    Бал-
чик,  приета  с  Решение  №
238/27.02.2009  г.  дава  съг-
ласието  си  да  бъде  отдаде-
но  под  наем  помещение  с
площ  80  м2,  представлява-
що  част  от  сграда  с  иден-
тификатор  №
23769.501.187.7,  намира-
ща  се  в  ПИ  №
23769.501.187  по  кад.  кар-
та  на  с.  Дропла    публична
общинска  собственост,  ак-
тувани  с  АОС  №  573  от
12.03.2001  г.,  за  извършва-
не на търговска  дейност,  за
срок  от  5  год.  /пет  години/
,  чрез  провеждане  на  пуб-
лично  оповестен  конкурс.
2.  Утвърждава  начална  го-
дишна  наемна  цена  при
провеждане  на  процедура-
та  за  отдаване  под  наем
чрез  публично  оповестен
конкурс  в  размер  на
1 027,12  лв.  /хиляда  дваде-
сет и седем лева и дванаде-
сет стотинки/, без ДДС, съ-
гласно  Тарифа  за  базисни-
те  наемни  цени  на  ОбС
Балчик.  3.  Конкурсни  усло-
вия  :   До участие в конкур-
са  се  допускат  кандидати,
които  са  регистрирани  по
Търговския закон. Кандида-
тите  не  трябва  да  имат  за-
дължения към Община Бал-
чик.  Същите  трябва  да  из-
ползват  горепосоченият
имот  за  търговска  дейност.
Кандидатите следва  да съз-
дадат работни места.       4.
Упълномощава  кмета  на
Община  Балчик  да  извър-
ши всички последващи пра-
вни и  фактически  действия
по  изпълнение  на  решени-
ето.  ПОИМЕННО  ГЛАСУ-
ВАНЕ,  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  до-
говор  №  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  съхране-
ние  на  рибарски  принадле-
жности  в  ПИ  02508.86.39
(УПИ  №  ХС-39),  находящ
се  в  град  Балчик“,  сключен
между Община Балчик и Из-
пълнителна  агенция  по  ри-
барство  и  аквакултури  (ИА-
РА)  и  Местна  инициативна
рибарска  група  (МИРГ)
“Шабла-Каварна-Балчик”.
Вносител: Николай  Ангелов
кмет  на  общината
РЕШЕНИЕ 895: На основа-
ние чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и
т.  23,  и  ал.  2  от  ЗМСМА  и
Договор за отпускане на фи-
нансова  помощ  №  406  от
24.09.2014  г.  и  Анекс  №1
към него от 09.07.2015 г. по
мярка  4.1.”Развитие  на  ри-
барските  области”  за  Про-
ект  „Изграждане  и  оборуд-
ване  на  съоръжения  за  съх-
ранение  на  рибарски  прина-
длежности  в  ПИ
02508.86.39  (УПИ  №  ХС-
39),  находящ  се  в  град  Бал-
чик,  сключен  между  Общи-
на  Балчик,  ИАРА,  МИРГ
“Шабла-Каварна-Балчик”,
по  Оперативна  програма  за
развитие  на  сектор  “Рибар-
ство”  (2007-2013),  Общин-
ският  съвет  Балчик:  РЕШИ:
1.  Упълномощава  кмета  на
общината  Николай  Добрев
Ангелов да  подпише  Запис
на заповед, без протест и без
разноски, платима на предя-
вяване  в полза  на  Държавен
фонд  „Земеделие”    Разпла-
щателна агенция в размер на
154  433,00  лева,  (сто  петде-
сет  и  четири  хиляди  чети-
ристотин тридесет и три ле-
ва)  за  обезпечаване  на  110
%  от  заявения  размер  на
авансово  плащане  по  дого-
вор  за  отпускане  на  финан-
сова  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  обо-
рудване на съоръжения за съ-
хранение  на  рибарски  при-
надлежности  в  ПИ
02508.86.39  (УПИ  №  ХС-
39),  находящ  се  в  град  Бал-
чик“  №  SH-K-B/1-1.4-005,
сключен  между  Община
Балчик,  ИАРА,  МИРГ  “Ша-
бла-Каварна-Балчик”.  2.
Възлага  на  кмета  на  Общи-
на  Балчик  да  подготви  не-
обходимите  документи  за
подаване  на  искане  за  аван-
сово плащане по договор  №
406  от  24.09.2014  г.    и
Анекс  №  1  към  него  от
09.07.2015 г.,  и да  ги предс-
тави  пред  Държавен  фонд
„Земеделие”    Разплащател-
на  агенция.  ПОИМЕННО
ГЛАСУВАНЕ,  в  залата  при-
състват  18  общински  съвет-
ници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”,
0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По  шеста  точка  от  дневния
ред: Издаване на запис на за-
повед  от  община    Балчик  в
полза  на  ДФ  „Земеделие”
Разплащателна  агенция,
обезпечаваща  финансиране
на  разходите  за  ДДС  върху
авансово  плащане  по  дого-
вор  №  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  №  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  Бал-

чик“, сключен между Общи-
на  Балчик  и  Изпълнителна
агенция  по  рибарство  и  ак-
вакултури  (ИАРА)  и  Мест-
на  инициативна  рибарска
група  (МИРГ)  “Шабла-Ка-
варна-Балчик”.  Вносител:
Николай  Ангелов    кмет  на
общината
РЕШЕНИЕ 896: На основа-
ние чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и
т.  23,  и  ал.  2  от  ЗМСМА  и
договор за отпускане на фи-
нансова  помощ  №  406  от
24.09.2014  г.  и  Анекс  1  към
него от 09.07.2015 г. по мяр-
ка  4.1.”Развитие  на  рибарс-
ките  области”  за  Проект
„Изграждане  и  оборудване
на  съоръжения  за  съхране-
ние  на  рибарски  принадле-
жности  в  ПИ  02508.86.39
(УПИ  №  ХС-39),  находящ
се  в  град  Балчик“,  сключен
между  Община Балчик,  ИА-
РА,  МИРГ  “Шабла-Кавар-
на-Балчик”,  по  Оперативна
програма  за  развитие  на  се-
ктор  “Рибарство”  (2007-
2013),  Общинският  съвет
Балчик:  РЕШИ:  1.    Упълно-
мощава    кмета   на   Община
Балчик Николай Добрев Ан-
гелов да  подпише  Запис  на
заповед,  без  протест  и  без
разноски, платима на предя-
вяване  в полза  на  Държавен
фонд  „Земеделие”    Разпла-
щателна агенция в размер на
30  886,60  лева,  (тридесет
хиляди  осемстотин  осемде-
сет  и  шест  лв.  и  60  ст.)    за
обезпечаване  на  110  %  от
заявения  размер  на  авансо-
во плащане за ДДС по дого-
вор  за  отпускане  на  финан-
сова  помощ  №  406  от
24.09.2014  г.  и  Анекс  №  1
към него от 09.07.2015 г. по
мярка  4.1.”Развитие  на  ри-
барските  области”  за  Про-
ект  „Изграждане  и  оборуд-
ване  на  съоръжения  за  съх-
ранение  на  рибарски  прина-
длежности  в  ПИ
02508.86.39  (УПИ  №  ХС-
39),  находящ  се  в  град  Бал-
чик“  №  SH-K-B/1-1.4-005,
сключен  между  Община
Балчик,  ИАРА,  МИРГ  “Ша-
бла-Каварна-Балчик”.  2.
Възлага  на  кмета  на  Общи-
на  Балчик  да  подготви  не-
обходимите  документи  за
подаване  на  искане  за  аван-
сово плащане на ДДС по до-
говор    №  406  от  24.09.2014
г.  и  Анекс  №  1  към  него  от
09.07.2015 г.,  и да  ги предс-
тави  пред  Държавен  фонд
„Земеделие”    Разплащател-
на  агенция.  ПОИМЕННО
ГЛАСУВАНЕ,  в  залата  при-
състват  18  общински  съвет-
ници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”,
0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По  седма  точка  от  дневния
ред: Издаване на запис на за-
повед  от  община    Балчик  в
полза  на  ДФ  „Земеделие”
Разплащателна  агенция,
обезпечаваща  финансиране
на  авансово  плащане  по  до-
говор  №  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  №  SH-
K-B/2-2.2-018  „Съхранява-
не  на  природното  наследст-
во  на  гр.  Балчик  чрез  обно-
вяване  на  тематичен  парк
“ЕХО”,  сключен  между  Об-
щина  Балчик  и  Изпълнител-
на  агенция  по  рибарство  и
аквакултури  (ИАРА)  и  Ме-
стна  инициативна  рибарска
група  (МИРГ)  “Шабла-Ка-
варна-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  отпу-
скане  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  „Съ-
храняване  на  природното
наследство  на  гр.  Балчик
чрез  обновяване  на  темати-
чен  парк  “ЕХО“,  сключен
между  Община Балчик,  ИА-
РА,  МИРГ  “Шабла-Кавар-
на-Балчик”,  по  Оперативна
програма  за  развитие  на  се-
ктор  “Рибарство”  (2007-
2013),  Общинският  съвет
Балчик:  РЕШИ:  1.    Упълно-
мощава  Кмета  на   Община
Балчик Николай Добрев Ан-
гелов да  подпише  Запис  на
заповед,  без  протест  и  без
разноски, платима на предя-
вяване  в полза  на  Държавен
фонд  „Земеделие”    Разпла-
щателна агенция в размер на
146  033,01  лева,  (сто  чети-
ридесет  и  шест  хиляди  и
тридесет  и  три  лева  и  една
стотинка)  за  обезпечаване
на  110  %  от  заявения  раз-
мер на авансово плащане по
договор за отпускане на фи-
нансова  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,  ИА-
РА,  МИРГ  “Шабла-Кавар-
на-Балчик”;  2.  Възлага  на
кмета на  Община Балчик  да
подготви  необходимите  до-
кументи  за  подаване  на  ис-
кане 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”    Разпла-
щателна  агенция.  ПОИ-
МЕННО ГЛАСУВАНЕ, в за-
лата  присъстват  18  общин-
ски  съветници  18  „ЗА”,  0
„ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ  СЕ”
По  осма  точка  от  дневния
ред: Издаване на запис на за-
повед  от  община    Балчик  в
полза  на  ДФ  „Земеделие”
Разплащателна  агенция,
обезпечаваща  финансиране
на  разходите  за  ДДС  върху
авансово  плащане  по  Дого-
вор  №  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  №  SH-
K-B/2-2.2-018  „Съхранява-
не  на  природното  наследст-
во  на  гр.  Балчик  чрез  обно-
вяване  на  тематичен  парк
“ЕХО“,  сключен  между  Об-
щина  Балчик  и  Изпълнител-
на  агенция  по  рибарство  и
аквакултури  (ИАРА)  и  Ме-
стна  инициативна  рибарска
група  (МИРГ)  “Шабла-Ка-
варна-Балчик”.  Вносител:
Николай  Ангелов    кмет  на
общината
РЕШЕНИЕ 898: На основа-
ние чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и
т.  23,  и  ал.  2  от  ЗМСМА  и
договор за отпускане на фи-
нансова  помощ  №  454  от
27.10.2014  г.  по  мярка
4.1.”Развитие  на  рибарски-
те  области”  за  Проект  „Съ-
храняване  на  природното
наследство  на  гр.  Балчик
чрез  обновяване  на  темати-
чен  парк  “ЕХО“,  сключен
между  Община Балчик,  ИА-
РА,  МИРГ  “Шабла-Кавар-
на-Балчик”,  по  Оперативна
програма  за  развитие  на  се-
ктор  “Рибарство”  (2007-
2013),  Общинският  съвет
Балчик:  РЕШИ:  1.  Упълно-
мощава    кмета  на  общината
Николай  Добрев  Ангелов  да
подпише    Запис  на  заповед,
без  протест  и  без  разноски,
платима на предявяване в по-
лза  на  Държавен  фонд  „Зе-
меделие”    Разплащателна
агенция  в  размер  на  29
206,60  лева,  (двадесет  и  де-

вет хиляди двеста и шест ле-
ва и шестдесет  стотинки)  за
обезпечаване  на  110  %  от
заявения  размер  на  авансо-
во плащане за ДДС по дого-
вор  за  отпускане  на  финан-
сова  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,  ИА-
РА,  МИРГ  “Шабла-Кавар-
на-Балчик”;  2.  Възлага  на
кмета на  Община Балчик  да
подготви  необходимите  до-
кументи  за  подаване  на  ис-
кане 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  об-
щински  съветници  18  „ЗА”,
0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ  СЕ”
По  девета  точка  от  дневния
ред: Предложение за промя-
на  списъка  на  длъжностни-
те  лица,  които  имат  право
на  транспортни  разходи.
Вносител: Николай  Ангелов
кмет  на  общината
РЕШЕНИЕ 899: На основа-
ние  чл.  21,  ал.  1,  т.  6  от
ЗМСМА,  в  съответствие  с
чл.39  от  ЗПФ  и  Наредбата
за  съставяне  на  бюджетната
прогноза  за  местни  дейнос-
ти  за  следващите  три  годи-
ни  и  за  съставяне,    приема-
не,  изпълнение  и  отчитане
на общинския бюджет на об-
щината:  1.  Общински  съвет
Балчик  допълва  списъка  на
длъжностните  лица  по  При-
ложение  11-Б,  на  служите-
ли  от  Община  Балчик,  пъ-
туващи  от  местоживеене  до
месторабота  за  2015г.,  в  на-
селени  места  в  рамките  на
общината,  които  имат  пра-
во  на  транспортни  разходи
поради  настъпила  промяна
в  обстоятелствата  относно
завръщане  от  отпуск  по
майчинство  на  Мариана  Ге-
оргиева  Петкова    ст.инспек-
тор ревизор по приходи към
ОбДС с настоящ адрес с.Об-
рочище,  ул.”Тунджа”  №  16
.  2.  Задължава кмета  на  Об-
щината  да  предприеме  пос-
ледващи  действия  за  изпъл-
нение  на  решението.  ПОИ-
МЕННО ГЛАСУВАНЕ, в за-
лата  присъстват  18  общин-
ски  съветници  18  „ЗА”,  0
„ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ  СЕ”
По  десета  точка  от  дневния
ред:  Разрешение  за  израбо-
тване  на  ПУП-Парцеларен
план за “Водопровод преми-
наващ  през  землищата  на  с.
Кранево и с. Рогачево за на-
появане  на  лозови  масиви  в
ПИ  39459.5.43    в  землище-
то  на  с.  Кранево,  Община
Балчик” и одобряване на за-
дание  към ПУП-ПП.  Вноси-
тел:  Николай  Ангелов    кмет
на  общината
РЕШЕНИЕ 900: І. На осно-
вание  чл.  21,  ал.  1,  т.11  от
ЗМСМА,  съгласно  чл.124а
ал.1  от  Закона  за  устройст-
во  на  територията,  Общин-
ски съвет - Балчик дава раз-
решение  за  изработване  на
ПУП-Парцеларен  план  за
“Водопровод  преминаващ
през землищата на с. Кране-
во и с. Рогачево  за напоява-
не  на  лозови  масиви  в  ПИ
39459.5.43    в  землището  на
с. Кранево, Община Балчик”
съгласно  приложено  зада-
ние. ІІ. Решението да се раз-
гласи  с  обявление  в  сграда-

та на  община  Балчик,  да  се

публикува на интернет стра-
ницата и в  един местен вес-
тник.   ГЛАСУВАНЕ,  в  зала-
та  присъстват  18  общински
съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРО-
ТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ”
По  единадесета  точка  от
дневния  ред:  Даване  на  раз-
решение  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 осно-
вание  чл.  21,  ал.  1,  т.  11  от
ЗМСМА,  във  връзка  с
чл.124а от Закона за устрой-
ство  на  територията,  Об-
щински  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  када-
стралната  карта  на  с.Кране-
во,  Община  Балчик.  II.  Ре-
шението да се разгласи с обя-
вление  в  сградата  на  общи-
на  Балчик,  да  се  публикува
на  интернет  страницата  и  в
един  местен  вестник.    ГЛА-
СУВАНЕ,  в  залата  присъст-
ват  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  екологи-
чен пасищен комплекс в ПИ
02508.90.766  по  кадастрал-
ната  карта  на  гр.  Балчик”.
Вносител: Николай  Ангелов
кмет  на  общината
РЕШЕНИЕ 902: І. На осно-
вание  чл.  21,  ал.  1,  т.  11  от
ЗМСМА и чл. 129 от Закона
за  устройство  на  територи-
ята,  Общински  съвет  -  Бал-
чик  одобрява  ПУП-Парце-
ларен  план  за    “Захранващ
водопровод  за  водоснабдя-
ване на екологичен пасищен
комплекс в ПИ 02508.90.766
по  кадастралната  карта  на
гр.Балчик”.  ІІ.  Задължава
Кмета на  общината в  7-дне-
вен срок от приемане на ре-
шението, същото да бъде из-
пратено  за  обнародване  в
“Държавен  вестник”.  ГЛА-
СУВАНЕ,  в  залата  присъст-
ват  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  зах-
ранване  на  ПИ  53120.107.1
по  кадастралната  карта  на
с.Оброчище,  Община  Бал-
чик”.  Вносител:  Николай
Ангелов    кмет  на  общината
РЕШЕНИЕ 903:  І.  На  ос-
нование  чл.21,  ал.1,  т.11
от ЗМСМА и чл.129 от За-
кона  за  устройство  на  те-
риторията,  Общински  съ-
вет  -   Балчик  одобрява
ПУП-Парцеларен  план  за
“Водопровод  Ф  32  за  зах-
ранване   на  ПИ
53120.107.1  по  кадастрал-
ната  карта  на  с.  Оброчи-
ще,  Община  Балчик”.  ІІ.
Задължава Кмета на общи-
ната  в  7-дневен  срок  от
приемане  на  решението,
същото  да  бъде  изпратено
за  обнародване  в  “Държа-
вен  вестник”.  ГЛАСУВА-
НЕ, в залата присъстват 18
общински  съветници  18
„ЗА”,  0   „ПРОТИВ”,   0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По  четиринадесета  точка
от дневния ред: Даване съ-
гласие и разрешение за из-
менение  на  ПУП    ПРЗ  за
УПИ  ІІІ  в  кв.309  по  плана
на  гр.Балчик.  Вносител:
Николай  Ангелов    кмет  на
общината
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