
ПОЗИЦИИ                     23 октомври - 29 октомври 2014 г. 4

Ïðîòîêîë ¹ 44 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ-Áàë÷èê, ïðîâåäåíî íà 25 ñåïòåìâðè 2014 ã.
По първа  точка от  дневния  ред: Отчет  за касовото  изпълнение  на  бюджета  на община Балчик

за второто триме сечие  на  2014  година,  за информация.
Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
По втора  точка от  дневния  ред:  Предложение   за  отдаване  под  наем  на имот    публична

общинска  собственост,  представляващ  терен  до  бивша „Автошкола”  на  ул.  „Д-р  Же лязко
Бончев” ,  град  Б алчик,  ПИ  №  02508 .76.4,  за  постав яне   на  павилион  за  извършване   на
търговска  дейност.

Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ  655:  1.  На основание чл.  21,  ал.  1,  т.  8  от  ЗМСМА;  чл.  14,  ал.  7  от ЗОС  и  чл.  16  от

НОРПУРОИ  на ОбС  -  Балчик, приета  с  решение  № 238/27.02.2009  г.,  изменено  и  допълнено  с
решение № 748/17.02.2011  г.,  общински  съвет Балчик  дава  съгласието  си  да  бъде  отдаден под  наем
имот  -  публична  общинска  собственост,  представляващ  терен  до бивша “Автошкола” на  ул.  “Д  -   р
Желязко  Бончев”  в  ж.к  ‘Ъалик”,  гр.  Балчик,  представляващ  част от ПИ  №  02508.76.4 по  кад.  карта
на  гр. Балчик,  за  поставяне на  павилион  за  извършване на  търговска дейност  с площ 10 м2,  за  срок
от 5  год.  /пет  години/,  чрез  провеждане на  публичен  търг  с  тайно наддаване.

2. Утвърждава начална  годишна наемна цена  при  провеждане  на  процедурата  за отдаване под наем
чрез публичен  търг  с  тайно наддаване  в  размер  на 163,80 лв.  /сто  шестдесет  и  три лева и осемдесет
стотинки/,  без ДДС,  съгласно  Тарифа  за  базисните наемни цени на  ОбС  - Балчик..

3. Кандидатите  за участие  следва  да са регистрирани по  смисъла на  Търговския закон.  Същите  следва
да спазват  предмета на  дейност.

След  сключване на  договора  за  наем,  наемателя се  задължава  да направи  необходимите постъпки  за
издаване разрешение  за  поставяне.

4. Упълномощава кмета  на община Балчик да  извърши всички последващи правни  и фактически
действия по  изпълнение на  решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
14    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По трета  точка от дневния ред: Предложе ние  за продажба  чрез    публичен търг на общински

имот,  представляващ  незастроен  поземлен  имот  с  идентификатор  №  67951.501.812  по
кадастралната карта  на  с. Соколово.

Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 656:  1. На основание чл.  21,  ал.  1,  т.  8  от ЗМСМА; чл.35,  ал.  1 и  чл.  41,  ал.  2  от  ЗОС;

чл.  44,  ал.  1  от  Наредбата,  определяща реда  за придобиване,  управление и  разпореждане  с общинско
имущество, приета  с  решение  №  238/27.02.2009  г.  на  ОбС     Балчик,  общински  съвет Балчик дава
съгласие да  се  извърши  продажба чрез публичен  търг  на  общински  имот,  съгласно  АОС №  2552/
19.07.2006  г.,  представляващ  незастроен  поземлен  имот  с  идентификатор  №  67951.501.812  по
кадастралната карта на с. Соколово  /УПИ ІІІ, кв.  35 по ПУП на  с. Соколово/ с площ от 1348  м2 /хиляда
триста  четиридесет и осем квадратни  метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на  имота по  т.1  в  размер на 9 436.00 лв.  /девет  хиляди  четиристотин
тридесет и  шест лева/,  без ДДС като  начална цена  за провеждане на  търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на  търга по  реда на Глава  седем от
Наредбата, определяща реда за придобиване,  управление и  разпореждане  с общинско имущество,  приета
с  решение  № 238/27.02.2009  г.  на Общински  Съвет   Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
14    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По четвърта  точка от  дневния  ред: Предложение  за продажба  чрез  публичен  търг на общински

имот,  представляващ  незастроен  поземлен  имот  с  идентификатор  №  67951.501.813  по
кадастралната карта  на  с. Соколово.

Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 657:  1. На основание чл.  21, ал.1,  т.8 от  ЗМСМА; чл.35,  ал.1 и  чл. 41,  ал.2 от  ЗОС; чл.  44,

ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване,  управление и  разпореждане с общинско имущество,
приета  с решение  № 238/27.02.2009  г.  на ОбС   Балчик,  общински  съвет  Балчик дава  съгласие да  се
извърши  продажба чрез  публичен  търг  на общински  имот,  съгласно  АОС №  2553/19.07.2006  г.,
представляващ незастроен  поземлен  имот  с идентификатор № 67951.501.813 по  кадастралната  карта на
с. Соколово /УПИ  ІV,  кв.  35 по  ПУП на  с. Соколово/  с площ от 1275 м2  /хиляда двеста седемдесет и  пет
квадратни метра/.

2. Одобрява  пазарната оценка на имота по  т.1  в  размер на  8 925.00  лв.   /осем  хиляди деветстотин
двадесет и  пет  лева/,  без ДДС като начална цена  за провеждане  на  търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на  търга по  реда на Глава  седем от
Наредбата, определяща реда за придобиване,  управление и  разпореждане  с общинско имущество,  приета
с  решение  № 238/27.02.2009  г.  на Общински  Съвет   Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
14    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По пета точка от  дневния  ред: Предложение  за продажба  чрез    публичен търг на общински

имот,  представляващ  незастроен  поземлен  имот  с  идентификатор  №  67951.501.814  по
кадастралната карта  на  с. Соколово.

Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 658: 1. На основание чл. 21,  ал. 1, т.  8 от  ЗМСМА; чл.  35, ал.  1 и чл.  41, ал.  2 от  ЗОС; чл.

44,  ал.  1  от  Наредбата,  определяща  реда  за придобиване,  управление и разпореждане  с  общинско
имущество,  приета  с  решение  № 238/27.02.2009  г.  на  ОбС    Балчик,  общински  съвет  Балчик  дава
съгласие да  се  извърши  продажба чрез публичен  търг  на  общински  имот,  съгласно  АОС №  2554/
19.07.2006  г.,  представляващ  незастроен  поземлен  имот  с  идентификатор  №  67951.501.814  по
кадастралната  карта на  с. Соколово  /УПИ V,  кв.  35 по  ПУП на  с. Соколово/ с площ от  1294 м2  /хиляда
двеста деветдесет и  четири квадратни метра/.

2. Одобрява  пазарната оценка на  имота  по т.1  в  размер на  9 058.00 лв.  /девет  хиляди петдесет и  осем
лева/,  без ДДС като начална  цена  за провеждане на  търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на  търга по  реда на Глава  седем от
Наредбата, определяща реда за придобиване,  управление и  разпореждане  с общинско имущество,  приета
с  решение  № 238/27.02.2009  г.  на Общински  Съвет   Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  14 общински  съветници
14    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По  шеста точка от  дневния  ред: Предложение  за продажба чрез   публичен търг на общински

имот,  представляващ  незастроен  поземлен  имот  с  идентификатор  №  67951.501.815  по
кадастралната карта  на  с. Соколово.

Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 659:  1. На основание чл. 21, ал.  1,  т.  8 от ЗМСМА; чл.  35, ал. 1 и чл. 41, ал.  2 от ЗОС; чл.  44,

ал. 1 от  Наредбата, определяща реда за придобиване, управление  и  разпореждане с общинско имущество,
приета с решение № 238/27.02.2009  г. на  ОбС-Балчик,  общински  съвет Балчик дава съгласие  да  се извърши
продажба чрез  публичен  търг  на  общински  имот,  съгласно АОС № 2555/19.07.2006  г.,  представляващ
незастроен поземлен  имот  с идентификатор № 67951.501.815 по  кадастралната  карта на  с. Соколово /УПИ
VІ,  кв.  35 по ПУП на с. Соколово/ с площ от 1301 м2  /хиляда  триста и  един квадратни метра/.

2. Одобрява  пазарната оценка на имота  по т.1 в размер на 9 107.00 лв.  /девет хиляди сто и  седем лева/
без ДДС  като начална  цена  за провеждане  на  търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на  търга по  реда на Глава  седем от
Наредбата, определяща реда за придобиване,  управление и  разпореждане  с общинско имущество,  приета
с  решение  № 238/27.02.2009  г.  на Общински  Съвет   Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  15 общински  съветници
15    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По седма  точка от дневния ред: Предложение  за продажба чрез   публичен търг на общински

имот,  представляващ  незастроен  поземлен  имот  с  идентификатор  №  67951.501.816  по
кадастралната карта  на  с. Соколово.

Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 660:  1. На основание чл. 21,  ал.  1, т.  8  от ЗМСМА; чл.35,  ал.  1 и  чл.  41, ал.  2  от ЗОС; чл.

44,  ал.  1  от  Наредбата,  определяща  реда  за придобиване,  управление и разпореждане  с  общинско
имущество,  приета  с  решение  № 238/27.02.2009  г.  на  ОбС    Балчик,  общински  съвет  Балчик  дава
съгласие да  се  извърши  продажба чрез публичен  търг  на  общински  имот,  съгласно  АОС №  2556/
19.07.2006  г.,  представляващ  незастроен  поземлен  имот  с  идентификатор  №  67951.501.816  по
кадастралната  карта на  с. Соколово  /УПИ VІІ,  кв.  35 по ПУП на  с. Соколово/  с площ от  1337 м2  /хиляда
триста  тридесет и  седем  квадратни метра/.

2. Одобрява  пазарната  оценка на имота  по  т.1  в  размер на  9 359.00 лв.  /девет  хиляди  триста  петдесет

и  девет  лева/ без ДДС като начална  цена  за провеждане на  търга;
3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на  търга по  реда на Глава  седем от

Наредбата, определяща реда за придобиване,  управление и  разпореждане  с общинско имущество,  приета
с  решение  № 238/27.02.2009  г.  на Общински  Съвет   Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  15 общински  съветници
15    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По  осма  точка  от   дневния  ред:  Приемане   ре ше ние   на  Общински  съве т  Б ал чик    за

част ично  финансиране   на  одобре н  и  изпълнен  прое кт  „Подпомагане   на   устойчивото
развитие   на  Община  Балчик  чрез  обучение  на  служителите   в  общинска  администрация”
финансово  подкрепен  от  ОП  “Административе н  капацитет”  по  Договор  за  безвъзмездна
финансов а  помощ  №  А1 2-22 -168 /03.06 .2013   г.,   скл ючен  м еж ду   Община  Балчик  и
Министерство  на  финансите .

Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 661: На основание чл.  21,  ал.  2,  във връзка  с чл.  21,  ал.  1, т.  10 от ЗМСМА,    Общински

съвет  Балчик,
Р ЕШИ:
1. Дава  съгласие  да се финансира  проект „Подпомагане на  устойчивото  развитие  на Община Балчик

чрез  обучение на  служителите  в  общинска  администрация”,  изпълнен по  договор  за безвъзмездна
финансова помощ №А12-22-168/03.06.2013  г.,  със средства  на  общинския бюджет в  размер  на  1 017,90
лева  (хиляда и  седемнадесет лева  и  90  ст.),  представляващи  неодобрените разходи  както  следва  :

-  По бюджетно  перо от  група  Б  -  допустими разходи  по правилата на ЕФРР,  точка 13.  „Разходи  за
организация и  управление”    52,90    лева.

- По  т.3.1.”Разходи    за  командировки  в  страната  ”-  965,00  лв.
2.  Възлага  на Кмета  на Община Балчик    да  извърши всички   необходими правни  и фактически

действия  за изпълнение на  решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  16 общински  съветници
16    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По девета  точка  от дневния  ред:  Приемане  на  решение  на Общински  съвет  Балчик    за

частично финансиране   на одобрен  и изпълнен проект „Помощ в  дома”  финансово  подкрепен от
ОП  “РЧР”  по  Договор  за  безвъзмездна  финансова  помощ  BG051PO001-5.1.04-0129-C0001,
сключен между Община  Балчик и Министе рство на труда и  социалната политика, АСП.

Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 662: На основание чл.  21,  ал.  2,  във  връзка  с чл.  21,  ал.  1,  т.  10  от  ЗМСМА Общински

съвет  Балчик, РЕШИ:
1. Дава съгласие да  се финансира проект  “Помощ в дома”, изпълнен по договор  за безвъзмездна

финансова  помощ BG051PO001-5.1.04-0129-C0001  със  средства на  общинския бюджет  в размер  на
1 397,69  (хиляда триста деветдесет и  седем лева  и  69  ст.) лв.,  представляващи  неодобрените разходи  за:

1.   По бюджетно  перо  от  група  А  -  допустими разходи  по  правилата  на  ЕСФ,  точка А1.1.  „Разходи  за
работни  заплати  ”    646,42    лв.

2. По бюджетно  перо  от  група  В  -допустими разходи  по  правилата  на  ЕФРР,  „Разходи  за организация
и  управление”      344,05 лв.

3.  Не възстановим  данък  върху добавената стойност/ДДС/  в  размер  на  355,00  лв.
4.  По бюджетно перо от  група Б  -  „Закупуване  на обзавеждане и  оборудване”-52,22  лв.
5.   Възлага на Кмета на  Община Балчик    да извърши  всички   необходими правни
и  фактически  действия  за изпълнение  на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  16 общински  съветници
16    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По  десета точка от  дневния  ред: Предложение  за закупуване на движима вещ   навигационно

оборудване  за  моторна  лодка  закупена  по  проект  „Балчик-море -традиции”,  финансирана по
Оперативна програма  за развитие  на  сектор”Рибарство” 2007  -2013  г

Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 663: На основание чл.  21,  ал. 1,  т.  6 и т.  8  от  ЗМСМА, в  съответствие с чл.125 от  НПФ  и

чл.27 от Наредбата  за условията и  реда за съставяне на бюджетна  прогноза   за следващите  три години  и
съставянето, изпълнението  и отчитането  на  общинския бюджет,  в  съответствие с  чл.11  ал.1,  ал.3  от
Наредбата определяща  реда  за придобиване,  управление и разпореждане  с общинско имущество:

1. Общински  съвет Балчик дава  разрешение да се  закупи движима  вещ   навигационно оборудване    за
моторна лодка на  стойност 5  300,00 лв.,  /пет хиляди и  триста  лева/  .

2. Общински  съвет Балчик  дава  съгласието  си бюджета на Общинска  администрация Балчик  д/ст
„Спорт  за всички”,  точка  2а, от  Програмата  за развитие на  спорта  -,Морски  клуб капиталови разходи”,
параграф §§ 52-03  „Придобиване на  други  машини,  съоръжения и  оборудване” от  ЕБК  да бъде завишен
със  5 300,00 лева.

3. Средствата да бъдат  отпуснати  за сметка на  заложения  резерв  за 2014  г.
4.  Задължава  кмета на  Общината да предприеме последващи  действия  за изпълнение  на  решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  16 общински  съветници
16    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По  единадесета  точка  от  дневния  ред: Предложение  за  закупуване на движими ве щи    2 броя

специализирани  леки  автомобили  за  нуждите   съответно  на  Домашен социален  патронаж  и
Други  дейности  по образованието.

Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ 664: На основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  6 и  т.  8  от  ЗМСМА, в  съответствие с  чл.  125 от  НПФ

и чл.  27 от Наредбата  за условията и  реда за съставяне на бюджетна прогноза   за следващите  три години
и  съставянето, изпълнението  и  отчитането на  общинския бюджет,  в  съответствие  с чл.11  ал.1,  ал.3 от
Наредбата определяща  реда  за придобиване,  управление и разпореждане  с общинско имущество:

1. Общински  съвет Балчик дава  разрешение да се  закупят за нуждите  на  Домашен  социален  патронаж/
ДСП/ и  Други  дейности по  образованието  движима  вещ    специализиран  лек  автомобил  на  стойност до
30 000,00 лв.,  /тридесет хиляди лева/,  всеки или на обща стойност  60 000,00 лева  /шестдесет  хиляди  лева/.

2. Общински  съвет Балчик  дава  съгласието  си бюджета на Общинска  администрация Балчик  д/ст
„Домашен  социален  патронаж” параграф  §§52-04  „Придобиване  на  транспортни  средства”  от  ЕБК  да
бъде завишен  със  30 000  лева, и  бюджета на  Общинска администрация Балчик д/ст  „Други дейности
по образованието  ”  параграф  §§52-04  „Придобиване  на  транспортни  средства”  от  ЕБК  да  бъде
завишен  със 30 000 лева.

3. Средствата да  бъдат  отпуснати  за  сметка  на  заложения  резерв  за  2014  г.
4.  Задължава  кмета на  Общината да предприеме последващи  действия  за изпълнение  на  решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  16 общински  съветници
16    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”
По  дванадесета  точка от  дневния  ред:  Предложе ние  за отдаване  под наем  чрез  публично

оповестен  конкурс  на  помещение ,  предназначено  за  патоанатомична  лаборатория,
представляващо обособена част от  сграда на  „Медицински център  І”  ЕООД  Балчик.

Вносител:  Николай Ангелов  - кмет на  общината
РЕШЕНИЕ  665:  1. На  основание чл.  21,  ал.  1,  т.  8  от  ЗМСМА;  чл.  14,  ал.  7  от ЗОС;  чл.  16  /1/

и  /2 /  от  НО РПУ РО И  н а  ОбС   -   Балчик,  дав а  съгласието   си   п омещени е,  предн азначен о  за
патоанатомична  лаборатория  с площ  от  16.00  м2, представляващо  обособена  част от  сграда  на
„МЦ  I”  ЕООД  -   публ ична  общин ска  собств еност,  гр .  Бал чик,  ул.  „Д-р  Златко   Петков”  №  1,
актувана  с  АПОС  №  217 от  22.02.1999  г.,  да  бъде отдадено под  наем,  съгласно  предназначението
си,  а именно  за  патоанатомична  лаборатория,  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  92,16 лв./деветдесет и  два  лева и  шестнадесет стотинки/
,  без  ДДС. Наемната цена на кабинета  е  определена  съгл.  т.  1,  отнасящо  се  за  зона  II  от Тарифа  на
базисните наемни  цени  на  общ. помещения и  терени на  ОбС  -  Балчик.

3. Кандидатите  за участие следва да  са регистрирани  по  ТЗ и да извършват  предмет на  дейност  -
осъществяване на  извънболнична специализирана помощ. Същият  следва да спазва предмета на дейност,
а именно  да  използва  горепосоченият  имот  като патоанатомична  лаборатория  и да не  променя
предназначението  на  наетото  помещение.

4. Упълномощава кмета на  Община Бапчик да извърши всички  последващи правни  и  фактически
действия по  изпълнение на  решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в  залата  присъстват  16 общински  съветници
16    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”

/Продължава на стр. 4/




