ПОЗИЦИИ
3 октомври - 9 октомври 2013 г. 4
Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹ 31 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ, ïðîâåäåíî íà 26.09.2013 ã.
По тринадесета точка от дневния ред: Отчет Разглеждане предложение за корекция на Решение 405,
т. 2 по Протокол № 29 от 25.07.2013 г. на ОбС Балчик.
Вносител: Христо Николов Христов общински съветник
РЕШЕНИЕ 423: На основание 21, ал. 1, т. 5 ЗМСМА, във връзка с Постановление № 67 /14.04.2010
г./ изм. ДВ бр.6 от 22.01.2013 г./, Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от същото постановление и във връзка
Докладна записка с вх.№ 367/4.09. 2013 г. от началник отдел „БФС”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК
РЕШИ:
1. Прави корекция в т. 2 на Решение 405 по Протокол № 29 от 25.07.2013 г. на ОбС Балчик, като
изменя основна месечна работна заплата на кметове на населени места в община Балчик, както следва:
- Кметство село Гурково - Тодор Иванов Георгиев
- 770 лева;
- Кметство село Ляхово
- Реджеб Ибрямов Реджебов - 770 лева;
- Кметство село Стражица -Шукри Али Шукри
- 770 лева
2. В останалата част на т.2, решение 405 на ОбС Балчик остава без промяна.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четиринадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за актуализация на бюджета за
2013 година общинска отговорност на НЧ „Свобода1897” с. Гурково.
Вносител: Росица Пенева председател на ПКБФЕЕ
РЕШЕНИЕ 424: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25,
ал. 2 от НСОИОБ, общински съвет - Балчик:
1. Дава съгласието си бюджета на НЧ „Свобода1897” с. Гурково да бъде актуализиран с 10000 лева.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2013 г.
3. Задължава кмета на общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По петнадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за изразяване на мнение за опрощаване
на дълг от лицето Мария Георгиева Петрова от с. Гурково.
Вносител: Росица Пенева председател на ПКБФЕЕ
РЕШЕНИЕ 425: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с уведомление от
страна на Администрацията на Президента на Република България, с вх. № 287 от 17.06.2013 година,
общински съвет Балчик изразява положително мнение за опрощаване на дълг от надвзета пенсия от
лицето Мария Георгиева Петрова от с. Гурково, община Балчик.
ГЛАСУВАНЕ
16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шестнадесета точка от дневния ред: Разглеждане на предложения за избор на съдебни заседатели
за Окръжен съд град Добрич
Вносител: Росица Пенева председател на Временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни
заседатели за Окръжен съд град Добрич.
РЕШЕНИЕ 426: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Наредба № 1 от
03.02.2011 година за съдебни заседатели, общински съвет Балчик избира кандидати за съдебни заседатели
за Окръжен съд град Добрич в състав:
1. Денка Христова Иванова от гр. Балчик
2. Любомир Николов Лефтеров от гр. Балчик
3. Джелал Неджиб Фаик от с. Оброчище
ГЛАСУВАНЕ
16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седемнадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен
план за “Електрозахранване, водоснабдяване и обслужващ път до ПИ 48982.4.1 и ПИ 48982.3.28 по
кадастралната карта на с. Царичино, община Балчик преминаващи през ПИ 48982.333.15.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 427: I. 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 “Електрозахранване,
водоснабдяване и обслужващ път до ПИ 48982.4.1 и ПИ 48982.3.28 по кадастралната карта на
с. Царичино община Балчик преминаващи през ПИ 48982.333.15.
II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде
изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.
ГЛАСУВАНЕ
16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осемнадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за одобряване на ПУП-План за
застрояване за ПИ № 48982.333.15- “Обслужващ път до поземлени имоти с идентификатори 48982.4.1
и 48982.3.28” по кадастралната карта на с.Царичино, община Балчик, заедно с предвидения начин на
застрояване.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 428: 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 №

48982.333.15 - “Обслужващ път до поземлени имоти с идентификатори 48982.4.1 и 48982.3.28” по
кадастралната карта на с.Царичино община Балчик.
II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено
за обнародване в “Държавен вестник”.
ГЛАСУВАНЕ
16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По деветнадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за одобряване на ПУП-План за
застрояване за ПИ № 48982.4.1 и ПИ № 48981.3.28 по кадастралната карта на с.Царичино, община
Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 429: 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 №
48982.4.1 с отреждане за “Паркинг и търговия” и ПИ № 48982.3.28 с отреждане за “Винарна” по
кадастралната карта на с.Царичино община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.
II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено
за обнародване в “Държавен вестник”.
ГЛАСУВАНЕ
16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за даване съгласие Община
Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в
България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел
разплащане по време на реализацията на проект: „Преустройство, ремонт и инсталации на
част от сградата на МБАЛ-Балчик за оборудване със специализирана апаратура “, финансиран
от ОП „Регионално развитие” 2007 2013
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 430: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1
от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение №846/27.07.2011г., допълнено с Решение № 51/
26.01.2012г. на Общински съвет Балчик, Общински съвет на Община Балчик
РЕШИ:
·
Общински съвет - Балчик дава съгласие Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд
за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме
краткосрочен общински дълг с цел разплащане по време на реализацията на проект: „ Преустройство,
ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ-Балчик за оборудване със специализирана апаратура
“, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 2013
·
Максимален размер на дълга 1 813 000 лв. (един милион осемстотин и тринадесет
хиляди лева )., от които:
А):
1 813 000 лв. мостови кредит
Валута на дълга лева
Вид на дълга краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
Условия за погасяване:
Ш
Срок на погасяване - до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит,
с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Ш
Източници за погасяване на главницата от 1 813 000 лв. мостови кредит - чрез плащанията
от Управляващия орган, съгласно договор за безвъзмездна помощ BG161РО001/1.1-11/2011/013 oт
31.01.2012, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ и Община
Балчик;
Максимален лихвен процент шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715
%,

·
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски съгласно ценовата политика на
Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
·
Начин на обезпечение на кредитите: 1 813 000лв. мостови кредит
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по договор за безвъзмездна помощ
BG161РО001/1.1-11/2011/013 oт 31.01.2012, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма
„Регионално развитие“ и Община Балчик
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за
общинския дълг.
Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в
клон на Управляващата банка „УниКредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите
за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение
на решението по т. 1.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Виктор Лучиянов,Председател на ОбС Балчик

Ïóáëè÷åí òúðã ñ òàéíî íàääàâàíå çà
îòäàâàíå ïîä íàåì íà èìîò-÷àñòíà
îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò
На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. №
238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол №
59 от 17.02.2011 г. и Заповед № 1048/24.09.2013 г. на Кмета на Община
Балчик.
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
имот - частна общинска собственост :
1. Кафе - бар състоящ се от 1 етаж - търговска зала, стълбище, предверие
и склад; подземен етаж - склад, коридор, стълбище и санитарен възел с по две клетки с
обща площ 94.00 м2 - частна общинска собственост, актувана с АОС 3349/02.09.2008 г. и
прилежаща открита тераса с площ от 137,06 м2, находящи се в гр. Балчик, пл. “21 септември”,
при начална годишна наемна цена 2 480.92 лв. /две хиляди четиристотин и осемдесет лева
и деветдесет и две стотинки/, без ДДС.
2. Срок на договора за кафе бар - 5 /пет/ години, като прилежаща открита тераса към него
следва да се експлоатира за периода май - септември /включително/ за периода на договора
3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на
Търговския закон и да извършват дейност, предмет на търга.
Търгът ще се проведе на 11.10.2013 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на
Общинска администрация - Балчик, пл. “21 - септември” № 6.
Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден
от 26.09.2013 г. до15.00 ч. на 10.10.2013 г. на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на предложения за участие е 10.10.2013 г. до 16,00 ч. в
информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата
на касата на Община Балчик.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена
тръжна документация.
За справки: тел. 7-10-54 Веселина Маринова

Народната певица Калинка Вълчева, член на журито, изпълни с песните си фестивала

Във връзка с фестивала “Море от ритми”

ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ
Народна музика звучи
в простора слънчев на Балчик с “Море от ритми” - фестивал,
таланти множество събрал.
Певци със чудни гласове,
танцьори с пъргави нозе,
носии с ярка пъстрота по-шарени от есента!

Танцува, пее днес градът
и вижда, чува го светът!
Веселие и радост сбрал,
здравей, обичан фестивал!

Стефка Керчева-Стефанова

