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Ïðîòîêîë ¹ 42 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ-Áàë÷èê, ïðîâåäåíî íà 26 þíè 2014 ã.
По първа точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение

на бюджета на община Балчик за периода от 01.01.2013 г. до
31.12.2013 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 624: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.

140 ал. 1 от Закона за публични финанси, Общинския съвет - Балчик
приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на
Община Балчик за 2013 година, както следва:

1.  Утвърждава уточнен план към 31.12.2013 г. в размер на 22 872
385 лева.

2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета към
31.12.2013 г. в приходната си част в размер на 18 669 835 лева
съгласно Приложение № 1 в т.ч.

- за делегирани от държавата дейности в размер на 6 685 175 лева
- за местни дейности  - 11 984 660 лева
3. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета в разходната

си част по функции и разпоредители в размер на 18 669 835 лева,
съгласно Приложения № 2 и № 3 в т.ч.

- за делегирани от държавата дейности в размер на 6 685 175 лева
- за дофинансиране на държавни дейности - 1 647 540 лева
- за местни дейности - 10 337 120 лева
4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на извън

бюджетните сметки и фондове в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове
и Разплащателна Агенция, в съответствие с чл. 140, ал.2, т.1 от ЗПФ,
съгласно Приложение № 4 .

5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за
2013 г. в размер на 266 028 лв., както и средствата за представителни
разходи в размер на 30 527 лв. на Председателя на Общински съвет,
Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници
и Сдружението на кметовете, съгласно Приложение № 6.

6. Утвърждава планът за капиталови разходи на Община Балчик
към 31.12.2013г. по обекти, дейности и източници  на финансиране
в размер на 7 509 447 лв., съгласно Приложение № 5а.

7. Утвърждава отчета за капиталови разходи на Община Балчик
към 31.12.2013г. по обекти, дейности и източници  на финансиране
в размер на 5 800 526 лв.,  съгласно Приложение № 5б.

8. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към
31.12.2013г. в размер на 527 173 лв.,  съгласно Приложение № 7.

9. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта към
31.12.2013 г. в размер на 1 224 343 лв. съгласно Приложение №: 8.

10. Утвърждава отчета на разходите за 2013 г. по програмата за развитие
на туризма в размер на 1 026 169 лв., съгласно Приложение № 9а.

11. Утвърждава отчет на разходите за 2013 г. за културната
програма на Община Балчик в общ размер на 82 014 лв., съгласно
Приложение № 9б.

12. Утвърждава разшифровка към планът за капиталови разходи
на Община Балчик, финансирани от приходи по § 40-00 /
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,
съгласно Приложение №10.

13. Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината
и председателя на ОбС извършени през 2013 г, както следва:

Кмет           - служебни командировки в страната  1 120,54 лв.
                   - служебни командировки в чужбина  2 528,22 лв.
Председател на ОбС  - служебни командировки в страната 2 007,63 лв.
- служебни командировки в чужбина 321,46 лв.
14. На основание чл.9 ал.2 от Закона за общинския дълг / ЗОД /,

Общински съвет Балчик приема годишният отчет за състоянието на
общинския дълг към 31.12.2013 г., съгласно приложената справка към него.

15. Утвърждава отчетната информация по чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПФ.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници
18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По втора точка от дневния ред: Предложение за разглеждане

и приемане Годишен финансов отче т за дейността на “МБАЛ-
Балчик” ЕООД за 2013 година.

Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 625: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

общински съвет Балчик приема Годишния отчет за дейността на
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -
БАЛЧИК” ЕООД за 2013 година, Годишния финансов отчет и
Годишната данъчна декларация за 2013 година.

ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По трета точка от дневния ред: Предложение за разглеждане

и приемане Годишен финансов отчет за дейността на “Медицин-
ски център-І-Балчик” ЕООД за 2013 година.

Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 626: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

общински съвет - Балчик приема Годишния отчет на “Медицински
център-І-Балчик” ЕООД за 2013 година,  Годишния финансов отчет
и Годишната данъчна декларация за 2013 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четвърта точка от дневния ред: Предложение  за

разглеждане и приемане Годишен финансов отчет на “ТЪРГОВ-
СКИ ЦЕНТЪР КРАНЕВО” ЕАД за 2013 година.

Вносител: Росица Пенева - председате л на ПКБФЕЕ
РЕШЕНИЕ 627: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

общински съвет - Балчик приема Годишния финансов отчет за 2013 г.,
Доклад за дейността и Доклад на независимия одитор за 2013 година.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
10 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 8 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По пета точка от дневния ред: Предложение за приемане на нова

Наредба за управление на отпадъци на територията на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 628: На основание чл. 19, ал. 1и чл. 22 от Закона за

Управление на Отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 15.07.2012 г., посл.
Изм. ДВ бр. 66 от 26.07.2013 г.) и във връзка с чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, общински съвет Балчик

1. Отменя съществуващата Наредба за управление на отпадъците
на територията на община Балчик, приета с Решение 77, по Протокол
№ 13 от 12.05.2008 г. на общински съвет Балчик.

2. Приема Нова Наредба за управление на отпадъците на
територията на община Балчик.

3. Наредбата да се публикува на интернет страницата на община
Балчик в 7-дневен срок от приемането й.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници
16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шеста точка от дневния ред: Предложение за приемане на

решение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект

„Ефективна и ефикасна администрация в Община Балчик”
финансово подкрепен от ОП “Административе н капацитет” по
Договор за безвъзмездна финансова помощ №12-11-50/11.10.2012г.,
сключен между Община Балчик и Министерство на финансите.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 629: 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 „ Ефективна и ефикасна

администрация в Община Балчик”, изпълнен по договор за безвъзмездна
финансова помощ №12-11-50/11.10.2012 г., със средства на общинския
бюджет в размер на 659,08 (шестстотин петдесет и девет  лева и 08 ст.)
лв., представляващи неодобрените разходи както следва:

- По бюджетно перо от група Б - допустими разходи по правилата на
ЕФРР, точка 13. „Разходи за организация и управление” - 518,68 лева.

-  По т.5.1.”Разходи за дейности, свързани  с осигуряване на
публичност”- 140,40 лева.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общ. съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седма точка от дневния ред: Предложение за промяна на

списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни
разноски, съгласно приложения № 11а, 11б и 11 в, приети с
решение № 530 по Протокол № 36 от 13.02.2014 г. на ОбС Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 630: На основание 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,
които имат право на транспортни разходи, поради настъпила промяна
в обстоятелствата, относно местоживеене по настоящ адрес на Сезер
Джеват Махмуд - вътрешен одитор. Заличава се от приложение 11-Б /
Списък на служителите в Община Балчик, пътуващи от местоживеене
до месторабота за 2014 г., в населени места в рамките на общината/, и
се добавя в Приложение 11-В /Списък на служителите в Община Балчик
пътуващи от местоживеене до месторабота за 2014 г., приходящи от
други общини, когато в Община Балчик няма регистрирани безработни
граждани от същата специалност и квалификация/.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи
действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общ. съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осма точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем

на част от имот - публична общинска собственост, представляваща
тротоар на ул. „Трепетлика”, кв. „Младост”, с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 631: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.

14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ 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 отдадени под наем част от имот - публична общинска
собственост, представляващ тротоар на ул. “Трепетлика”, кв .
Младост, с. Оброчище за поставяне на павилион за извършване на
търговска дейност с площ 12 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 195,84 лв. /сто деветдесет и пет лева и осемдесет
и четири стотинки/, без ДДС, съгласно Тарифа за базисните наемни
цени на ОбС - Балчик.

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

След сключване на договора за наем, наемателя се задължава да
направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ 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, регистрирани 19 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По девета точка от дневния ред: Предложение за вземане на

Решение за отпускане на персонална пенсия.
Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 632: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал.

4, т. З от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, чл. 92 от Кодекса
за социалното осигуряване, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БАЛЧИК РЕШИ:

1. Дава съгласието си да бъде внесено предложение чрез НОИ до
Министерски съвет на РБ за отпускане на персонална пенсия по чл.
7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на
следното лице, а именно: Северин Йорданов Маринов, ЕГН ........ с
адрес: град Балчик, улица „Ропотамо” № 9 от майката и законен
представител Росица Асенова Йорданова, ЕГН .........., постоянен
адрес: град Балчик, улица „ Ропотамо” № 9, в качеството на наследник
на починалия Йордан Маринов Йорданов, за който не са били налице
изискванията за придобиване на право на пенсия по КСО и не
отговаря на условия за отпускане на какъвто и да е друг вид пенсия,
съгласно българското законодателство.

2. Да бъдат уведомени заинтересованите лица за настоящето решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общ. съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По десета точка от дневния ред: Предложение за отпускане

на финансови помощи на граждани.
Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 633: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

Общински съвет -  Балчик дава съгласието си да се отпуснат
еднократни финансови помощи, както следва:

1. Юлиян Илиев Асенов от гр. Балчик, за социално подпомагане в
размер на 200.00 (двеста) лева.

2. Валентин  Георгиев Бенковски от гр. Балчик, за социално
подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

3. Асен Ангелов Маринов от гр. Балчик, за социално подпомагане,
в размер на 50.00 (петдесет) лева.

4. Слави Иванов Ангелов от гр. Балчик, за лечение, в размер на
400.00 (четиристотин) лева.

5. Билент Ремзи Али от гр. Балчик, за социално подпомагане, в
размер на 100.00 (сто) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По единадесета точка от дневния ред: Предложение  за

актуализация на годишната програма за управление  и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 634: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от

ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински
съвет Балчик актуализира годишната програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС
през 2014 година, като допълва:

Раздел ІІІ Б - „Имоти, които община Балчик има намерение да
продаде” със следния имот:

- Незастроен ПИ № 66250.501.735 по кадастралната карта на с.
Сенокос, община Балчик, УПИ ІІІ, кв. 28 по ПУП на с. Сенокос, с
площ от 1128 мІ.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По дванадесета точка от дневния ред: Предложение  за

продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ
незастроен поземлен имот с идентификатор № 66250.501.735
по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 635: 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 Общински Съвет - Балчик,
дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински
имот, съгласно АОС № 4372/16.05.2014 г., представляващ незастроен
поземлен имот с идентификатор № 66250.501.735 по кадастралната
карта на с. Сенокос /УПИ III, кв. 28 по ПУП на с. Сенокос /с площ от
1128 мІ/ хиляда сто двадесет и осем квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 024.00
лв. /девет хиляди двадесет и четири 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, регистрирани 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По тринадесета точка от дневния ред: Предложение  за

осигуряване  на подслон и храна на командировани полицаи от
Румъния, изпълняващи служебните  си задължения на
те риторията на Районно управление Полиция град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 636: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 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.

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Други
дейности по вътрешна сигурност, параграф §§ 10-20 „Разходи за
външни услуги” от ЕБК да бъде завишен с 3 800 лева за осигуряване
подслон и храна на командировани полицаи от Румъния.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2014 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи

действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за

даване на съгласие за прехвърляне на части от имоти между
община Балчик и Деница Петкова, Велислава Але ксандрова,
Галя Герчева, Йоанна Рачовска и Христина Несторова.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ
По петнадесета точка от дневния ред: Предложение  за

обсъждане и приемане на доклада на НЧ „Свобода-1897" село
Гурково за осъществените  дейности и изразходваните  от
бюджета средства през 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 637: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във

връзка с чл. 26а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища, общински
съвет Балчик РЕШИ:

1. Приема доклада на НЧ „Свобода-1897" село Гурково, община
Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета
средства през 2013 година.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общ. съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение  за

одобряване на проект за изменение на ПУП-План за регулация
и застрояване  за УПИ  І - за пазар, УПИ ІІ - за социална
инфраструктура в кв.121 и изменение на улична регулация от
ОТ 908 до ОТ 943 по плана на жк «Балик» гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ
По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за ново

обсъждане и прегласуване на Решение 622 по Протокол № 41 от
заседание на общински съвет - Балчик, проведено на 29.05.2014 г.

Вносите л: Виктор Лучиянов - председател на ОбС
РЕШЕНИЕ 638: На  основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, във

връзка със Заповед № АдК -04- 23/05.06.2014  година  на Областен
управител на област Добрич

1. Общински Съвет - Балчик отменя Решение 622, по Протокол №
41 от 29.05.2014 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, т. 8 от

ПОДОбСНКВОбА, чл. 4, ал. 1 от НУРУПСОбБТДОУКУОбГДСДСД,
вр. с чл. 262в ТЗ, Общински съвет Балчик РЕШИ:

2.1. Дава съгласие за преобразуване на “Тихия кът” АД чрез отделяне и
учредяване на ново АД, с акционери “Албена” АД при участие 60% от
капитала и Община Балчик - при участие 40% от капитала на новоучреденото,
при общ размер на капитала му: активът от капитала на преобразуващото
се акционерно дружество -  “Подземен паркинг”, с балансова стойност
към 31.12.2013 г. - 1 586 325.18 лв. и “Реконструкция на път” на стойност
443 476 лв. без ДДС, т.е. при капитал на новосъздаденото дружество 2 029
801.18 лв., с основен, регистриран капитал сумата 2 029 800 лв., а разликата,
възлизаща на 1.18 лв. - отнесена в резервите на новоучреденото дружество,
при уставен капитал 2 029 800 лв. или 20 298 бр. акции по 100 лв. номинал.
Размер на участие на “Албена” АД с 12 179 бр. акции /60% от капитала/
и Община Балчик с 8 119 бр. акции /40% от капитала/.

/Продължава на стр.4/




