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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК

П Р О Т О К О Л № 33
от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 18 декември 2018 година

на Община Балчик, с 
оглед запазване и развитие на нейната 
пропускателна способност“, сключен между 
Община Балчик и ДФ „Земеделие”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на 
общината
РЕШЕНИЕ № 500: На основание чл. 21, ал. 
1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация и договор/споразумение за 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № 08/07/2/0/00701  от 19.09.2017 г. по 
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските 
райони” от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-202 г., съфинансирана 
от Европейски земеделски фонд за развитие на 
селските райони за Проект „Рехабилитация на 
част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед 
запазване и развитие на нейната пропускателна 
способност“сключен между Община Балчик и 
ДФ „Земеделие”, Общинският съвет

РЕШИ:

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Балчик  
да  подпише  Запис  на заповед, без протест и 
без разноски, платима на предявяване в полза 
на ДФ „Земеделие”  в  размер  до  2 963 061,98 
лева (два милиона деветстотин шестдесет и три 
хиляди шестдесет и един лева и деветдесет и 
осем стотинки) за обезпечаване на 101.14% от 
заявения размер на авансово плащане по договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № 08/07/2/0/00701/ от 19.09.2017 г. 
по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги 
и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-202 г., съфинансирана от Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Рехабилитация 
на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие 
на нейната пропускателна способност“, сключен между Община Балчик и 
ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Балчик да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 
08/07/2/0/00701/ от 19.09.2017 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
 „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

По единадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община 
Балчик с проект „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149“ 
по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.144 
МИГ-Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 501: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 
и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик 
по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.144 
МИГ-Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община 
Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, 
с проектно предложение „Възстановяване на велоалея в сервитут 
на път DOB1149“ по Процедура за безвъзмездна финансова помощ 
BG06RDNP001-19.144 МИГ-Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.5. 
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“

2. Общински съвет Балчик потвърждава, че  
дейностите, включени в проектното предложение „Възстановяване 
на велоалея в сервитут на път DOB1149“ съответстват на  
Общинския план за развитие на Община Балчик за периода 
2014-2020, Приоритет 1.  „Устойчиво развитие на туристическия 
сектор чрез разширяване на предлаганите туристически 

продукти и удължаване на 
туристическия сезон“, 1.2. 
Агресивно развитие на съпътстващи 
и алтернативни видове туризъм с цел 
значимо удължаване на туристическия  
сезон, Мярка 1.2.6. „Усъвършенстване 
на  наличната инфраструктура с оглед 
устойчиво развитие  и интегриране 
на морския и алтернативните видове 
туризъм“.

3. Общински съвет 
Балчик потвърждава, че  дейностите, 
включени в проектното предложение 
„Възстановяване на велоалея в сервитут 
на път DOB1149“ съответстват на 
Годишната програма за развитие 
на туризма в община Балчик за 
2018, Приоритет 1 „Изграждане и 
поддържане на инфраструктурата, 
обслужваща туризма на територията на 
Общината”, т.2 Текущо поддържане на 
инфраструктурата и зелените площи              

4. Общински съвет 
Балчик упълномощава Кмета на Община 
Балчик да извърши всички последващи 
правни и фактически действия за 
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата 
присъстват – 18 общински съветници
 „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,
Председател на 
ОбС Балчик

Ударни проверки на горските 
засякоха незаконна сеч край 

Добрич

Ударни проверки в гор-
ските територии бяха 
предприети през праз-
ничните дни. След ин-
тензивен обход служи-
тели на ДГС „Варна” 
разкриха незаконната 
сеч на общо 10 куб. м 
дърва за огрев, които 
са задържани. На нару-
шителите са съставени 
10 акта и 6 констативни 
протокола, съобщават 
от Североизточното 
държавно предприя-
тие.
Още 16 куб. м нерегла-
ментирано добита дър-
весина са установени 
и конфискувани при 

интензивните провер-
ки в ДГС „Добрич”. 
Съставени са два кон-
стативни протокола на 
неизвестни извършите-
ли. Случаите са преда-
дени на компетентните 
органи.
При проверки на гор-
ските стражари са със-
тавени още два конста-
тивни протокола – за 
нарушения на Закона 
за горите в обхвата на 
ДГС „Шумен” и ДГС 
„Нови Пазар”.
Само в дните непосред-
ствено преди и след 
Нова година на тери-
торията на всички 13 

горски и 5 ловни сто-
панства към Североиз-
точно държавно пред-
приятие са извършени 
общо 503 проверки. 69 
от тях са на обекти за 
добив на дървесина, 
108 – превозни сред-
ства, а 326 – на физиче-
ски лица, от които 278 
са ловци.
Мерките по опазване 
на горите остават за-
силени. При съмнения 
за нарушения в горите 
гражданите могат да 
подават сигнали на те-
лефон 112, напомнят от 
СИДП.   
                                    /Б.Т./

Клуб „Младост – 6“ проведе 
своята Новогодишна вечеря!

На 20.12.2018 г. един от 
клубовете с най – голяма 
членска маса в Общи-
на Балчик, Клуб „Мла-
дост - 6“ гр. Балчик в кв. 
„Левски“, с председател 
Георги Андонов, прове-
де тържествена вечеря в 
ресторант „Верони“ по 

случай Коледните и Но-
вогодишни празници.
На вечерята присъства-
ха повече от 50 членове. 
Всички присъстващи 
бяха поздравени от своя 
председател г-н Георги 
Андонов, който им по-
жела през 2019 г. светли 

празници, много здраве, 
радост, много усмивки, 
дълголетие и да се радват 
на своите внуци и пра-
внуци. 
Тържеството премина в 
голямо веселие, водени 
от живата музика и тан-
ци.

Председателят г-н Ге-
орги Андонов изрази 
увереност, че следваща-
та година празникът ще 
бъде двойно по-голям и 
по весел.

Димитричка 
АНДОНОВА


