
                         14 юли - 20 юли 2016 г.  4ОБЩИНА

По първа точка от дневния ред: Връчване удостоверение от Общинска избира-
телна комисия на общински съветник и полагане на клетва.
Връчено удостоверението на общинския съветник ЦВЕТЕЛИНА БЛАГОЕВА 
БЕЛЧЕВА и положена клетва.

По втора точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за пери-
ода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ 153: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 ал. 1 от Закона за публични финан-
си и чл.9 ал.2 от Закона за общинския дълг Общинския съвет – Балчик приема изпълнението и отчета за 
касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за 2015 година, както следва:
1. Утвърждава уточнен план към 31.12.2015 г. в размер на 26 112 729 лева.
2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета към 31.12.2015 г. в  приходната си част  в 
размер на 18 698 386 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч.
  - за делегирани от държавата дейности  в размер на  6 960 007 лева
  - за местни дейности    11 738 379 лева
3.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета в разходната си част по функции и разпоре-
дители  в размер на 18 698 386 лева,  съгласно  Приложения  № 2 и  № 2А  в т.ч.
  - за делегирани от държавата дейности  в размер на  6 960 007 лева
  - за дофинансиране на държавни дейности                 1 346 454 лева
  - за местни дейности    10 389 925 лева
4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на средствата от европейския съюз (СЕС) в т.ч. 
Кохезионни Структурни Фондове (СЕС-КСФ), Разплащателна Агенция (СЕС-РА) и други европейски 
средства (СЕС-ДЕС), в съответствие с чл. 140, ал.2, т.1 от ЗПФ, съгласно  Приложения № 4 и 4а.
5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет – Балчик за 2015 г. в размер на 292 592 лв. 
, както и средствата за представителни разходи в размер на 35 454 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 31.12.2015г. по обекти, дей-
ности и източници на финансиране в размер на 16 534 723  лв.,  съгласно Приложение № 5a.
7.  Утвърждава отчета  за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2014г. по обекти, дей-
ности и източници на финансиране в размер на 12 021 988 лв.,  съгласно Приложение № 5. 
8. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2015г. в размер на 624 607 лв., 
съгласно Приложение № 7.
9. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта  към 31.12.2015 г. в размер на 1 566 237 лв. 
съгласно Приложение №: 8.
10. Утвърждава отчета на разходите за 2015 г. по програмата за развитие на туризма в размер на 529 
577 лв., съгласно Приложение № 9а.
11. Утвърждава отчет на разходите за 2015 г. за културната програма на Община Балчик в общ раз-
мер на 139 559 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 Приложе-
ние №10.
13.  Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината и председателя на ОбС извърше-
ни през 2015 г, както следва:
Кмет - служебни командировки в страната     858,42 лв.
- служебни командировки в чужбина                                                    0,00 лв.
Председател на ОбС - служебни командировки в страната    820,84 лв.
- служебни командировки в чужбина               0,00 лв.
14.  Утвърждава отчетната информация  по чл. 137, ал.1, т.2. и т.3 от ЗПФ.
15. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Балчик към 31.12.2015 година, съглас-
но приложение №3.
В залата присъстват 19 общински съветници. Поименно гласуване: 
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

По трета точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик и сред-
ствата от ЕС към 31.03.2016 г. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
ЗА ИНФОРМАЦИЯ

По четвърта точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2016 година на кметство с. Оброчище 
в местна дейност „Целодневни детски градини”.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ 154: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 
от Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за 
съставяне,  приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет:
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на кметство Оброчище в места дейност „Цело-
дневни детски градини” да бъде завишен с 33 717 лева, за поставяне на пожароизвестителна система и 
панелни радиатори в ЦДГ „Първи юни” село Оброчище.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 година.
3. Задължава кмета на общината да предприеме последващите действия за изпълнение на решението.
В залата присъстват 19 общински съветници. Поименно гласуване
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

По пета точка от дневния ред: Промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транс-
портни разноски, поради настъпила промяна в обстоятелствата, относно местоживеене по настоящ ад-
рес, съгласно приложение № 11-Б, прието с решение № 43/28.01.2016 г., Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ 155: 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 допълва списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители 
от Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2016г., в населени места в рамките 
на общината, които имат право на транспортни разходи поради настъпила промяна в обстоятелствата 
относно назначаването на Мария Хараламбиева Христова – на длъжност технически изпълнител дело-
водител в кметство Кранево пътуваща по направление Балчик – Кранево и обратно.
2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Промяна на списъка на служителите от община Балчик и в учили-
щата, които имат право на транспортни разноски, поради настъпила промяна, съгласно приложение № 
11-А, прието с решение № 43/28.01.2016 г., Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 156: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от Закона за 
публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите 
три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Балчик, Общин-
ски съвет – Балчик РЕШИ:
І. Променя списък - приложение 11 А, приет с Решение 43, Протокол 6 от 28.01.2016 г. на ОбС - 
гр.Балчик, както следва:
Приложение 11-А
СПИСЪК на служителите от Общинска администрация, ДСП и училищата в
гр. Балчик, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при
няколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик за 2016 г.
№ Име, фамилия на служител  Месторабота  Длъжност   Направление
1 Марияна Кирова ОбА  - гр.Балчик     чистач-хигиенист  гр.Балчик
2 Мария Колева ОбА  - гр.Балчик   чистач-хигиенист  гр.Балчик
3 Юзлен Шукри ОбА  - гр.Балчик   чистач-хигиенист  гр.Балчик
4 Елена Иванова ОбА  - гр.Балчик   техн.изпълн. бюфет гр.Балчик
5 Пламена Стойчева ОбА  - гр.Балчик   техн. Сътрудник гр.Балчик
6 Марина Кирилова ОбА  - гр.Балчик   ст.спец. туризъм  гр.Балчик
7 Цветелина Димитрова ОбА    - гр.Балчик   информат.приемна  гр.Балчик
8 Милица Банкова ОбА  - гр.Балчик   информат.приемна  гр.Балчик
9 Лиляна Иванова ОбА  - гр.Балчик   информат.приемна  гр.Балчик
10 Михаела Атанасова ОбА  - гр.Балчик   информат. приемна  гр.Балчик
11 Стелияна Иванова ДСП  - гр.Балчик   медицинска сестра  гр.Балчик
12 Веска Михайлова ДСП  - гр.Балчик   медицинска сестра  гр.Балчик
13 Жулиета Цонева ДСП  - гр.Балчик   санитар   гр.Балчик
14 Василка Смокова ДСП  - гр.Балчик   санитар   гр.Балчик
15 Виолета Стефанова ДСП  - гр.Балчик   санитар   гр.Балчик
16 Милена Радева ОУ „Антим I”    гл. счетоводител  гр.Балчик
17 Светла Обретенова ОУ „Антим I” ЗАТС                                   касиер   гр.Балчик
II. Задължава Кмета на Община Балчик да предприеме последващи действия за изпълнение на решение-
то.
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Актуализация на годишната Програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост през 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 157: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, и чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост, общински съвет Балчик
РЕШИ: 
І. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2016 г., приета с решение № 42 от 28.01.2016 г., 
като допълва:
1. Раздел III Б - “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със
следните имоти:
- Земеделска земя - лозе с площ от 476 м2, представляващо ПИ № 66250.31.131 по кадастралната карта 
на с. Сенокос, общ. Балчик;
- Земеделска земя - лозе с площ от 471 м2, представляващо ПИ № 66250.31.132 по кадастралната карта 
на с. Сенокос, общ. Балчик;
- Земеделска земя - нива с площ от 1 121 м2, представляваща ПИ № 66250.13.124 по кадастралната карта 

на с. Сенокос, общ. Балчик.
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване:19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ”

По осма точка от дневния ред: Продажба чрез търг на земеделска 
земя – ПИ № 66250.31.131 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ 158: 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, 
общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4652/08.04.2016 
г., представляващ земеделска земя - лозе трета категория с иден-
тификатор № 66250.31.131 по кадастралната карта на с. Сенокос с 
площ от 467 м2 /четиристотин шестдесет и седем квадратни метра/.
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 799.00 
лв. /седемстотин деветдесет и девет лева/, 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.
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на земедел-
ска земя – ПИ № 66250.31.132 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 159: 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, 
общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез 
публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4653/08.04.2016 
г., представляващ земеделска земя - лозе трета категория с иден-
тификатор № 66250.31.132 по кадастралната карта на с. Сенокос с 
площ от 471 м2 /четиристотин седемдесет и един квадратни метра/.
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 815.00 лв. 
/осемстотин и петнадесет лева/, 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.
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на незастро-
ен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 66250.501.389 по 
кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 160: 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, определя-
ща 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 пуб-
личен търг на общински имот, съгласно АОС № 4660/17.05.2016 г., 
представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентифи-
катор № 66250.501.389 по кадастралната карта на с. Сенокос /УПИ 
Х1V-общ., кв.45 по ПУП на с. Сенокос/, с площ от 1009 м2 /хиляда 
и девет квадратни метра/.
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т. 1 в размер на 7 063.00 
лв. /седем хиляди шестдесет и три 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.
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на 
земеделска земя – ПИ № 66250.13.124 по кадастралната карта на с. 
Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 161: 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 иму-
щество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет 
- Балчик, Общински съвет РЕШИ:
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на 
общински имот,
съгласно АОС № 4204/20.02.2016 г., представляващ земеделска земя 
- нива трета
категория с идентификатор № 66250.13.124 по кадастралната карта 
на с. Сенокос, с площ
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 2 063.00 
лв. /две хиляди
шестдесет и три лева/, 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 ОбС Балчик.
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Даване на предварително 
съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 02508.77.10 и отрежда-
не на урегулиран поземлен имот за „Соп – за спорт и обществено 
обслужване” по плана на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 162: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, 
във връзка с чл. 131 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на 
територията, Общински съвет – Балчик РЕШИ:
1. Дава съгласие за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 02508.77.10 и 
отреждане на
урегулирания поземлен имот за “Соп - за спорт и обществено 
обслужване” по
плана на гр.Балчик.
2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи 
действия за изпълнение на решението.
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Подпомагане на сдружение 
„ГОЛФ КЛУБ БЛЕКСИРАМА” за популяризиране на спорта голф 
сред учащите се в град Балчик, както и за подпомагане на социално 
слаби деца и юноши от 7 до 16 години.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 163: 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 отчитането на общинския бюджет, 
Общински съвет Балчик РЕШИ: 
1. Дава съгласието си бюджета на програмата за развитие на
спорта да бъде завишен с 20 000 лева за подпомагане на сдружение 
“ГОЛФ КЛУБ
БЛЕКСИРАМА” за популяризиране на спорта ГОЛФ сред учащите 
се в град Балчик и
социално слаби деца и юноши от 7 до 16 години.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 
2016 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи дейст-
вия за изпълнение на
решението.
В залата присъстват 20 общински съветници
Поименно гласуване: 14 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 5 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: Удължаване срока на 

ползван безлихвен заем от „Други сметки и дейности” на община 
Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 164: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, 
Общински съвет Балчик 
РЕШИ:
1. Дава съгласие за удължаване срока на ползване на вътрешен 
безлихвен заем от
„Други сметки и дейности” (набирателната сметка) на Община 
Балчик, максимален размер от 700 000 лева.
2. Дава съгласието си срока на ползване и погасяване на вътрешен 
безлихвен заем от
„Други сметки и дейности” (набирателната сметка) на Община 
Балчик да бъде
до 31 декември 2016 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи дейст-
вия за изпълнение на решението.
В залата присъстват 20 общински съветници
Поименно гласуване: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По петнадесета точка от дневния ред: Кандидатстване пред 
Национален доверителен екофонд (НДЕФ) в рамките на Програмата 
за климата за финансиране на проект „Модернизация на уличното 
осветление на Община Балчик, Област Добрич” и за осигуряване на 
съфинансиране за този проект от  Община Балчик. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 165: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 8 и чл. 20,  във връзка с чл. 47 от 
Закона за публичните финанси,  Общински съвет - Балчик
 Р Е Ш И:
 1. Дава съгласие да осигури съфинансиране в размер на 15% или 
463 192.98 (четиристотин шестдесет и три хиляди сто деветдесет и 
два лв. и 98 ст.) лв., с ДДС (от общата стойност 3 087 953,21 лв., с 
ДДС) на проект „Модернизация на уличното осветление на Община 
Балчик, Област Добрич“, финансиран от Национален доверителен 
екофонд.
2. Съфинансирането по т. 1 да се осигури от Бюджета на Община 
Балчик за 2017 година.
3 Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик 
да предприеме всички необходими правни и фактически действия 
във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предло-
жение „Модернизация на уличното осветление на Община Балчик, 
Област Добрич“.
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По шестнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на 
кабинет № 221, находящ се в МЦ І Балчик” ЕООД, чрез публично 
оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 166: 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, 
приета с решение № 238 от 27.02.2009 г. по Протокол № 27, изм. и 
доп. с Решение № 531 от 27.02.2014 г. по Протокол № 37, общински 
съвет Балчик дава съгласието си кабинет № 221 с площ от 24 м2 на 
ІІ етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка 
с площ 18,50 м2, разположени на 1 – ви и 2 - ри етаж /обща площ 
от 34,57 м2/, находящи се в „МЦ І” ЕООД – публична общинска 
собственост, актувана с АОС № 217 от 22.02.1999 г., находящи се 
в „МЦ І” ЕООД, ул. Д–р Златко Петков” № 1, гр. Балчик да бъдат 
отдадени под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /
пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
1. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на 
процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс 
в размер на 132,75 лв. /сто тридесет и два лева и седемдесет и пет 
стотинки/, без ДДС. Наемната цена на кабинета е определена по чл. 
102 от Закона за лечебните заведения.  
2. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които :
2.1. регистрирани по ТЗ;
2.2. притежават завършено висше образование по медицина;
3. Кандидатът, спечелил конкурса, следва да :
        3.1. спазва предмета на дейност, а именно осъществява-
не на извънболнична, индивидуална, първична медицинска помощ;
3.2. не променя предназначението на наетия кабинет. 
4. Упълномощава Управителя на “МЦ І” ЕООД, гр. Балчик да по-
дпише Договор за наем на оборудването в горепосоченият кабинет, 
след подписване на Договор за наем на помещението.
5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия по изпълнение на 
решението.
В залата присъстват 13 общински съветници
Поименно гласуване: 13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По седемнадесета точка от дневния ред: Участие в извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обосо-
бената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” 
ООД, гр. Добрич на 19.07.2016г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 167: На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и 
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоу-
правление и местната администрация, Общински съвет- гр. Балчик
РЕШИ:
Съгласува следната позиция на Община Балчик по точките от днев-
ния ред на извънредното заседание на Асоциацията, както следва:
1. Дава мандат на упълномощения представител съгласно Решение 
№ 44 по Протокол №6 от 28.01.2016г. г-н Стелиян Железов- зам. 
кмет по строителството в Община Балчик да гласува според насто-
ящото решение;
2. Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложените 
решения:
2.1. По т. 3 от дневния ред: Дава принципно съгласие за изпъл-
нение на проект „Интегриран за подобряване водния сектор 
на гр. Добрич”, с бенефициент Община Добрич по процедура 
BG16M10P002-1.006, „Изпълнение на ранни ВиК проекти” с 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020”, при спазване на приложимото 
европейско и национално законодателство.
2.2. По т. 4 от дневния ред: Дава принципно съгласие за изпълне-
ние на проектно предложение № BG16M1OP002-1.005-004 „Втора 
фаза на проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, 
реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и 
реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел”, на община 
Тервел, при спазване на приложимото европейско и национално 
законодателство.
2.3. По т. 5 от дневния ред: Изразява съгласие за приемане от Асоци-
ацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, 
обслужвана от „В и К” ООД гр. Добрич на препоръчителния размер 
на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017 г., ка-
къвто е предложеният в обосновката към обявения дневен ред, както 
следва: 19 980 /деветнадесет хиляди деветстотин и осемдесет/ лева.
2.4. По т. 6 от дневния ред: При поставяне на допълнителни 
въпроси на заседанието, упълномощеният представител да приема 
предложенията към същите за информация, като при необходимост 
да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на 
Община Балчик.
В залата присъстват 16 общински съветници. Гласуване с вдигане на 
ръка: 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По осемнадесета точка от дневния ред: Утвърждаване на допъл-
нително възнаграждение на кметовете и кметските наместници по 
села в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 168: На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 
24 от вътрешните правила за работната заплата на служителите, 
работещи по трудово правоотношение в делегираните от държавата 
дейности и местните дейности в Община Балчик, Общински съвет 
– Балчик:
1. Утвърждава допълнително възнаграждение за постигнати добри 
резултати в работата през първото шестмесечие на 2016 година на 
кметовете и кметските наместници в Община Балчик, както следва:

1. Данаил Петров Караджов - кмет с.Оброчище - 300 лв.
2. Румен Петков Николов - кмет с. Кранево - 300 лв.

Препис-извлечение на решения
П Р О Т О К О Л № 14

от заседание на Общински съвет - Балчик,
проведено на 30 юни 2016 година


