ПОЗИЦИИ

14 - 20 май 2020 г. 4

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹8
îò çàñåäàíèå íà Îáùèíñêè ñúâåò Áàë÷èê îò 23 àïðèë 2020 ãîäèíà
По първа точка от дневния ре д:
РЕШЕНИЕ № 67: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 82 и чл. 83 от ЗПФ, Общински съвет
Балчик одобрява бюджетната прогноза за периода 2021 г. - 2023 г. в частта и за местни дейности на Община
Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:
1. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2021 година в размер на
13 589 000 лв. и разходи по групи от единн ата бюджетна класификаци я в местни дейн ости в общ
размер на 12 471 000 лева.
2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2022 година в размер на
13 648 000 лв. и разходи в местни дейн ости в размер на 12 495 000 лева.
3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2023 година в размер на
13 659 000 лв. и разходи в местни дейн ости в размер на 12 519 000 лева.
4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решени ето.
По втора точка от дневния ре д:
РЕШЕНИЕ № 68: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124, ал.
2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., и чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД:
1. Общински съвет Балчик изменя частично т.1 от Решение № 622 от 12.09.2019 г. от Протокол № 43,
както следва: В частта - условия за погасяване:
Било: Срок за погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно удължаване.
- Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства.
Става: Срок за погасяване - до 25.11.2021г., считано от датата на подписване на договора за кредит,
с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно удължаване.
- Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства.
Други промени по договора не се предлагат.
2. Мерките за борба с пандемията COVID-19 и правни те норми силно ограничават стопанската
дейност на територията на Република България, както и действията по събиране на вземанията в случая
на Община Балчик. Ограничаването на стопанската дейн ост ограничава и възможността на общин ата
да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени отдавани за извършване на
стопанска дейност. Намалени са и приходите постъпв ащи в Община Балчик от извършването на
разпоредителни сделки от трети лица, както и други дължими по силата на ЗМДТ местни данъци.
Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет - Балчик допуска настоящото решение
за предварително изпълнение поради кратките срокове за предоговаряне на договора за кредита.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
По трета точка от дневния ре д:
РЕШЕНИЕ № 69: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124, ал.
2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., и чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД:
1. Общински съвет Балчик изменя частично т.1 от Решение № 623 от 12.09.2019г. от Протокол № 43,
както следва: В частта - условия за погасяване:
Било: Срок за погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписван е на договора за кредит, с
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно удължаване.
- Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства.
Става: Срок за погасяване - до 25.01.2022г., считано от датата на подписване на договора за кредит,
с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно удължаване.
- Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства.
Други промени по договора не се предлагат.
2. Мерките за борба с пандемията COVID-19 и правни те норми силно ограничават стопанската
дейност на територията на Република България, както и действията по събиране на вземанията в случая
на Община Балчик. Ограничаването на стопанската дейн ост ограничава и възможността на общин ата
да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени отдавани за извършване на
стопанска дейност. Намалени са и приходите постъпв ащи в Община Балчик от извършването на
разпоредителни сделки от трети лица, както и други дължими по силата на ЗМДТ местни данъци.
Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет гр. Балчик допуска настоящото
решение за предварително изпълнение поради кратките срокове за предоговаряне на договора за кредита.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
По че твърта точка от дневния ре д:
РЕШЕНИЕ № 70: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2
от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., и чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД:
1. Общински съвет Балчик изменя частично т.1 от Решение № 606 от 13.06.2019г. от Протокол № 41,
както следва: В частта - условия за погасяване:
Било: Срок за погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписван е на договора за кредит, с
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно удължаване.
- Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства.
Става: Срок за погасяване - до 25.11.2021 г., считано от датата на подписване на договора за кредит,
с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно удължаване.
- Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства.
Други промени по договора не се предлагат.
2 . М е рки те з а б о рб а с п ан д ем и я та CO VI D- 1 9 и пр а в ни т е н о рм и с и л но о гр а ни ч а ва т
стопанската дейност на територията на Република България, както и действията по събиране
на вземанията в случая на Община Балчик. Ограничаването на стопанската дейност ограничава
и възможността на общината да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински
терени отдавани за извършване на стопанска дейност. Намалени са и приходите постъпващи в
Об щина Бал чик от извъ ршва нет о на раз поре дит елни сде лки от трет и ли ца, както и други
дължими по силата на ЗМДТ местни данъци.
Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет гр. Балчик допуска настоящото
решение за предварително изпълнение поради кратките срокове за предоговаряне на договора за кредита.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
По пета точка от дневния ре д:
РЕШЕНИЕ № 71: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2
от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., и чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД:
1. Общински съвет Балчик изменя частично т. 6 от Решение № 89 от 30.03.2017 г. от Протокол № 8,
както следва:
Било: Погасителен план за главницата: гратисен период за главницата - до 12 месеца, считано от
датата на подписв ане на договора за кредит. Погасяване на главницата след изтичане на гратисния
период на равни месечни погасителни вноски.
Става: Погасителен план за главниц ата: гратисен период за главниц ата - до 12 месеца, считано от
датата на подписван е на договора за кредит. Промяната в погасителния план до края на срока на
кредита се състои в договарянето на 4-месечен гратисен период за главница за периода 25.04.202025.07.2020г./включително/, последван от 80 равн и месечни вноски по 48 224,20 лв./ всяка за пери ода
25.08.2020-25.03.2027 и последна 81-ва изравнителна вн оска в размер на 48 414,86лв., дължима на
25.04.2027г. Други промени по договора не се предлагат.
2. Мерките за борба с пандемията CO VID- 19 и правн ите норми силно ограничават стопанската
дейност на територията на Република България, както и действията по събиране на вземани ята в
случая на Община Балчик. Ограничаването на стопанската дейност ограничава и възможността
на общината да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени отдавани за
извършване на стопанска дейност. Намалени са и приходите постъпващи в Община Балчик от
извършването на разпоредителни сделки от трети лица, както и други дължими по силата на
ЗМДТ местни данъци.
Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет гр. Балчик допуска настоящото
решение за предварително изпълнение поради кратките срокове за предоговаряне на договора за кредита.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
По ше ста точка от дневния ре д:
РЕШЕНИЕ № 72: На основани е чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
общинската собствен ост; Решение за обявяван е на извън редно положени е, прието от 44-то Народно
събрание на 13 март 2020 г. , ( ДВ бр. 22) и Заповед № РД 01- 123/13.03.2020 на Министъра на
здравеопазването г- н Ки рил Анани ев, Решение за удължаване на срока на обяв еното извънредно
положение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12
от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пан демия от COVID-19.
Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си за освобождаване от наем контраген тите на търговски обекти общинска
собственост и ползватели на общин ски пазари на територията на Общин а Балчик, чиято дейн ост се
преустановява, поради въведените рестриктивни мерки, за периода - месеците април, май и юни 2020 г.,
съгласно Приложение №1/Списък на контрагентите освободени от наем на търговски обекти общинска
собственост на територията на Община Балчик, чиято дейност се преустановява, поради въведени те
рестриктив ни мерки/
2. Дава съгласието си наемателите предплатили за горепосочения период сумата да бъде приспадната
от следващото им плащане.
3. Наемателите с изтичащи договори в периода месец април, май, юни 2020 г. сумите да бъдат възстановени.
4. Задължава кмета на общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.
По се дма точка от дневния ре д:
РЕШЕНИЕ № 73: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27
от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и
съставянето, изпълнението и отчитан ето на общинския бюджет
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация да бъде завишен с 22 000
лева, в местна дейност 412 “Многопрофилни болници за активно лечение”, § 55 01 “Капиталови трансфери за
нефинансови предприятия”, за закупуване на биохимичен анализатор за “МАБЛ - Балчик” ЕООД.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

По осма точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ № 74: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27
от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и
съставянето, изпълнението и отчитан ето на общинския бюджет
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в местна дейност
618 “Международни програми и споразумени я”, § 51 00 “Основен ремонт” да бъде завишен с 33 540
лева, за осъществяване на проект „Изработване на план схема за външно изкуствено осветление на гр.
Балчик, с. Кран ево, с. Оброчище и с. Рогачево”.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
По де вета точка от дневния ре д:
РЕШЕНИЕ № 75: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27
от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и
съставянето, изпълнението и отчитан ето на общинския бюджет
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Исторически музей да бъде завишен с 9 650
лева в местна дейност 739 “Музей, Художествени галерии”, както следва:
- §§ 02-08 “Обезщетения за персонал, с характер на възнаграждение” - 5 802 лева;
- §§ 10-15 “Материали” - 440 лева;
- §§ 10-20 “Разходи за вън шни услуги” - 3 408 лева;
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
По де сета точка от дневния ре д:
РЕШЕНИЕ № 76: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, § 133, ал. 10 от ПРЗ на ЗИД на ЗВ и чл. 6, ал. 2
от ЗМДТ приема Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Балчик.
По е динадесе та точка от дневния ре д:
РЕШЕНИЕ № 77: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от ЗПФ и
съгласно Решение № 45 т. 21.3 по протокол № 6 от 30.01.2020 г., Общински съвет Балчик дава своето
съгласие при възникван е на временен недостиг на средства по оперативни програми, финансирани от
ЕС, в т.ч. и по ОП “Човешки ресурси от собствени приходи на общината в местни дейности, да бъдат
отпускани ежемесечно временни безлихвени заеми за СЕС-КСФ, като същите се погасяват от получените
средства по проектите, както следва:
- Проект „Приеми ме 2015г.” БФП№ BG05M9OP001-2.003- 0001- C01 до 202,00 лева;
- Проект “Актив но приобщаване с оглед насърчаване на равн ите възможности, подобряване на
достъпа до социални услуги и по- добра пригодност за заетост” БФП№ BG05M90P001- 2.037- 0002C01 до 13 300,00 лева;
- Проект “Достъп до заетост за търсещите работа и неактив ните лица, трайно безработни и лиц а,
отдалечени от пазара на труда чрез местни иниц иативи за заетост” БФП№BG05M9OP001- 1.0590002 до 19 920,00 лева ;
- Проект “Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лиц а с увреждания в общините
Балчик, Кав арна и Шабла”- Споразумение №172/13.03.2019г., по ОП “РЧР” до 7 900,00 лева.
2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.
По дванаде сета точка от дневния ре д:
РЕШЕНИЕ № 78: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с кандидатстване за
финансиране от фонд „Социална закрила” за реализиране на проект за модернизация на съществуващата
материална база за предоставяне на соци ални те услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд от
Домашен социален патронаж, Общин ски съвет Балчик:
1. Дава съгласие община Балчик да кандидатства с проект за модернизация на съществуващата
материална база за предоставяне на соци ални те услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд от
Домашен социален патронаж град Балчик на обща стойност 39 753,60 лева с ДДС.
2. Декларира, че ще осигури собствени финансови средства в размер на 10% от общата стойност на
проекта, равняваща се на 3 975,90 лв. с ДДС.
3. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни
действия в изпълнение на настоящото решение.
По тринадесе та точка от дневния ре д:
РЕШЕНИЕ № 79: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации
в чужбина, Общински съвет Балчик, РЕШИ:
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик
за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г., в размер на 361,28 лв., отчетени като разход по Функция
“Общо държавн и служби”, Д/ст 122, подпараграф 10-51;
2. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на Община Балчик
за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г., в размер на - 1 533,61 лв., отчетени като разход по Функция
“Общо държавн и служби”, Д/ст 122, подпараграф 10-52.
По четиринадесета точка от дневния ре д:
РЕШЕНИЕ № 80: На основ ани е 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 променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители
в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2020 г., в населени места в рамките на
общината, които имат право на транспортн и разходи, както следва:
Заличав а от списъка с пътуващи:
- Силвия Атанасова, месторабота кметство Сенокос, секретар;
- Марияна Григорова Петрова, месторабота кметство Сенокос, счетоводител;
- Мария Христова, месторабота кметство Краново, деловодител;
- Си лвия Кирилова Куцарова, месторабота кметство Кранево, счетоводител.
Добавя в спи съка с пътуващи:
- Мария Стойнова Дойчева, месторабота Община Балчик, счетоводител, посока на пътуване - с. Оброчище.
2. 0бщински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по приложение 11-Б, на служителите
в Общин а Балчик, пътуващи от местожив еене до месторабота и обратно през 2020г., при ходящи от
други общини: Добавя в списъка с пътуващи:
- Емил Томов Томов, гл. юрисконсулт, посока на пътуване - гр. Каварна.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
По петнадесета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ № 81: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, във връзка със
Заявления с вх. №№: 94- 00-453/02.03.2020год.; 94- 00- 454/02.03.2020год.; 94-00- 462/04.03.2020год.;
94- 00- 463/04.03.2020год.; 94- 00- 469/05.03.2020год.; 94- 00- 475/05.03.2020год. ; 94- 00- 528/
09.03.2020год. и 94-00-533/10.03.2020 год., Общин ски съвет - Балчик реши:
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