
ПРОТОКОЛ             19 февруари - 25 февруари 2015 г. 4

По трета точка от дневния ред: Предложение за сключва-
не на Договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД и поемане на
краткосрочен общински дълг за реализация на проект: „Чер-
номорски  велосипед  Диверсифициране на туристически-
те услуги в трансграничния регион Констанца  Балчик чрез
велосипеди  BSB“.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 757: 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 предложение на Кмета на Община Балчик
относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за
общинския дълг

Общинският съвет на Община Балчик
РЕШИ:
1. 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 реализацията на проект: „Черноморс-
ки  велосипед  Диверсифициране на туристическите услу-
ги в трансграничния регион Констанца  Балчик чрез вело-
сипеди  BSB“, финансиран от Програма за трансгранично
сътрудничество Румъния  България 2007-2013 г.“, приори-
тетна ос 3: Economic and social Development  Economic de-
velopment and social cohesion by joint identification and en-
hancement of  the areas  comparative advantages,  схема 3.1.
„Support for  cross border business cooperation and promo-
tion of a regional image and identity“, при следните основни
параметри:

? Максимален размер на дълга  517 133,83 (петстотин
и седемнадесет хиляди сто тридесет и три лв. и осемдесет и
три ст.);

? Валута на дълга  лева
? Вид на дълга  краткосрочен дълг, поет с договор

за общински заем;
? Условия за погасяване:
- 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.

- Източници  за  погасяване на  главницата    чрез
плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за
безвъзмездна финансова помощ № 34544 от 26.04.2013;

? Максимален лихвен процент   шестмесечен
EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %,

? Други такси, наказателни лихви, неустойки и
разноски  съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и
Управляващата банка

? Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община

Балчик по Договор за безвъзмездна помощ № 34544 от
26.04.2013, сключен с Управляващия орган на съответната
Оперативна програма, и Община Балчик;

- Учредяване на залог върху постъпленията по сме-
тката на Община Балчик, по която постъпват средствата по
проект „Черноморски  велосипед  Диверсифициране на ту-
ристическите услуги в трансграничния регион Констанца
Балчик чрез велосипеди  BSB“ по Договор за безвъзмездна
помощ №  34544 от 26.04.2013

- Учредяване на залог върху собствените приходи
на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик
да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Уп-
равляващата банка  „Уникредит Булбанк” АД, да подпише
договора за кредит и договорите за залог, както и да извър-
ши всички останали необходими правни и фактически дей-
ствия за изпълнение на решението по т. 1.

ПОИМЕННО  ГЛАСУВАНЕ,  в  залата  присъстват  20
общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По четвърта точка от дневния ред: Приемане на решение

на Общински съвет Балчик за частично финансиране  на
одобрен и изпълнен проект „Подкрепа за заетост ” финан-
сово подкрепен от ОП “РЧР” по Договор за безвъзмездна
финансова помощ ESF-1111-03-13-0038 от 25.04.2014г., склю-
чен между Община Балчик ОБП”БКС” като бенефициент и
Министерство на труда и социалната политика, Агенция
по заетостта.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 758: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с

чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА Общински съвет Балчик,
РЕШИ:
1.  Дава съгласие да се финансира проект „Подкрепа за

заетост   ”  на   ОБП”БКС”,  изпълнен  по  договор  за
безвъзмездна финансова помощ ESF-1111-03-13-0038 със
средства  на общинския  бюджет  в  размер  на  503,08
(петстотин и три лева и осем стотинки.) представляващи
неодобрените разходи.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всич-

ки  необходими правни и фактически действия за изпълне-
ние на решението.

ПОИМЕННО  ГЛАСУВАНЕ,  в  залата  присъстват  20
общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По  пета  точка  от  дневния  ред:  Предложение  за

осигуряване на устойчивост на проект „Пъстрото лице на
Добруджа”.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 759: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23,

и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка  спазване указанията на
Управляващия  орган  на  ОП  „Регионално  развитие”  за
осигуряване устойчивост на проекта, Общинският съвет
Балчик:

РЕШИ:
1.  Дава  съгласие  Община  Балчик  да  финансира

дейностите по  осигуряване на  устойчивост на  проект
„Пъстрото лице  на Добруджа”  в размер  до 15  000,00
(петнадесет хиляди) лв.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши
последващите  фактически действия  по изпълнение  на
настоящото решение.

ПОИМЕННО  ГЛАСУВАНЕ,  в  залата  присъстват  20
общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По шеста точка от дневния ред: Предложение за издаване

на Запис на заповед от община Балчик в полза на МРР,
обезпечаваща  авансово  плащане  по  Договор  №
BG161PO001/3.1-03/2010/005 за проект „Подобряване на ту-
ристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури
на територията на община Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов   кмет на общината
РЕШЕНИЕ 760: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, ал. 2 и чл.

27,  ал.  4 и  ал.  5  от  ЗМСМА  и  указания  във връзка  с
изпълнението  на договори  за безвъзмездна  финансова
помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни
бенефициенти, Общински съвет Балчик

РЕШИ:
1. В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор №

ВG161РО001/3.1-03/2010/005 от 19.07.2012 г. за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Об-
щина Балчик и МРР за Проект “Подобряване на туристи-
ческите атракции и свързаните с тях инфраструктури на
територията на Община Балчик”, и на основание на Реше-
ние № 592 от 06.08.2010 г. на Министерски съвет за увелича-
ване на размера на авансовите плащания по изпълнението
на проекти и дейности по ОП „Регионално развитие”, упъл-
номощава кмета на Община Балчик да подпише Запис на
заповед по образец от Управляващия орган без протест и
без разноски, без никакви възражения и без такси и удръж-
ки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в
полза на МРР, Управляващ орган на Оперативна програма
„Регионално развитие” - Главна дирекция „Програмиране
на регионалното развитие”, в размер на 1 502 757,11 лева
(един милион петстотин и две хиляди седемстотин петдесет
и седем лева и единадесет стотинки) - представляваща 35 %
от размера на безвъзмездната финансова помощ по прое-
кта за срок до 29.02.2016 г. 2. Възлагам на Кмета на Община
Балчик всички последващи юридически и фактически дей-
ствия във връзка с изпълнението на гореизложеното.

ПОИМЕННО  ГЛАСУВАНЕ,  в  залата  присъстват  20
общински съветници

20  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По седма точка от дневния ред: Предложение за изменение

на т. 3 от Решение 735, прието с Протокол № 47 от 18.12.2014
г. на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 761: На  основание чл. 21, ал. 2 във връзка с

ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик реши:
Изменя т. 3 от свое Решение №735, прието с Протокол

№47/18.12.2014г., както следва:
3. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградс-

ки транспорт и в района на вилна зона до спирка „Орехите”
за 2015г. на всички пенсионери и инвалиди с трайна нетру-
доспособност със и над 50 %, с постоянен адрес на терито-
рията на община Балчик, със 70% /седемдесет/ процентно
намаление на цената.

Задължава Кмета на общината, със своя заповед, да оп-
редели реда по осъществяване на целия процес за реализа-
цията на услугата.

ПОИМЕННО  ГЛАСУВАНЕ,  в  залата  присъстват  19
общински съветници

19  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По осма точка от дневния ред: Предложение за отдаване

под наем чрез публично оповестен конкурс на лекарски
кабинет № 203, находящ се в „МЦ І” ЕООД - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 762: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от

ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ

на ОбС  Балчик, дава съгласието си помещение, представ-
ляващо лекарски кабинет № 203 с площ от 19 м2, находящ
се в „МЦ І” ЕООД - публична общинска собственост, гр.
Балчик, ул. „Д  р Златко Петков” № 1 да бъде отдадено под
наем, съгласно предназначението си, 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  72,96 лв.  /
седемдесет и два лева и деветдесет и шест стотинки/, без
ДДС. Наемната цена на кабинета е определена по чл. 102 от
Закона за лечебните заведения.

 3. Кандидатът за участие следва да притежава завършено
висше образование по медицина. Същият следва да спазват
предмета  на   дейност,  а  именно  индивидуална
специализирана помощ - ендокринология и да не променя
предназначението на наетия кабинет. Кандидата следва да
няма задължения към Община Балчик.

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

ПОИМЕННО  ГЛАСУВАНЕ,  в  залата  присъстват  19
общински съветници

18    „ЗА”,  0  „ПРОТИВ”,  0  „ВЪЗДЪРЖАЛ  СЕ”,  д-р
М.Калинова не гласува

По девета точка от дневния ред: Предложение за отдава-
не под наем чрез публично оповестен конкурс на лекарски
кабинет № 107, с площ от 17,50 м2, с вкл. санитарен възел и
1/8 от кабинети № 103 с площ 2,32 м2 /целия с площ 18,55
м2/ и № 102 с площ 2,32 м2 /целия с площ 18,55 м2/, всичко
с площ 22,14 м2, находящи се в „МЦ І” ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 763:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от

ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ
на  ОбС    Балчик,   дава  съгласието  си  помещение,
представляващо лекарски кабинет № 107 с площ от 17,50
м2, с вкл. санитарен възел и 1/8 от кабинети № 103 с площ
2,32 м2 /целия с площ 18,55 м2/ и № 102 с площ 2,32 м2 /
целия с площ 18,55 м2/, всичко с площ 22,14 м2, находящи
се в „МЦ І” ЕООД - публична общинска собственост, гр.
Балчик, ул. „Д  р Златко Петков” № 1 да бъде отдадено под
наем, съгласно предназначението си, 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  85,02 лв.  /
осемдесет и пет лева и две стотинки/, без ДДС. Наемната
цена на кабинетите е определена по чл. 102 от Закона за
лечебните заведения.

 3. Кандидатът за участие следва да притежава завършено
висше образование по медицина. Същият следва да спазват
предмета  на   дейност,  а  именно  индивидуална
извънболнична  първична  медицинска помощ  и  да  не
променя предназначението на наетите кабинети. Кандидата
следва да няма задължения към Община Балчик.

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

ПОИМЕННО  ГЛАСУВАНЕ,  в  залата  присъстват  19
общински съветници

19  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По десета точка от дневния ред: Предложение за отдаване

под  наем  чрез  публично  оповестен  конкурс  на
стоматологичен кабинет, находящ се в „Здравна служба” с.
Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 764:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от

ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ
на ОбС  Балчик, дава съгласието си помещение, представ-
ляващо стоматологичен кабинет с площ от 38 м2, находя-
щи се в „Здравна служба” с. Сенокос - частна общинска
собственост, актуван с АОС № 372 от 2000 година, да бъде
отдадено под наем, съгласно предназначението си, за срок
от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично опове-
стен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при прове-
ждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично
оповестен конкурс в размер на 145,92 лв. /сто четиридесет
и пет лева и деветдесет и две стотинки/, без ДДС. Наемната
цена на кабинетите е определена по чл. 102 от Закона за
лечебните заведения.

3. Кандидатът за участие следва да притежава завършено
висше образование по дентална медицина. Същият следва
да спазват предмета на дейност, а именно първична извън-
болнична медицинска помощ по дентална г., Общински
съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобстве-
ността между Община Балчик и Татяна Золотилова и Сер-
гей Золотилов  с. Соколово,  по отношение  на ПИ  №
67951.501.799 по кадастралната карта на с. Соколово, УПИ




