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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 27
от заседание на Общински съвет - Балчик,
проведено на 26 юли 2018 година

По първа точка от дневния ред: Приемане отчета за
касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за
периода от 01 януари 2017 г. до 31 декември 2017 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 405: Общинския съвет – Балчик не приема
изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на
Община Балчик за 2017 година
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 20
общински съветници
„ЗА” – 9; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 11
По втора точка от дневния ред: Доклад от временната
комисия, за извършване на проверка за законосъобразно
изпълнение на Решение № 249, по Протокол № 15 от
19.10.2017 г., избрана с Решение № 395 по Протокол № 26
от 28 юни 2018 г. на общински съвет Балчик.
Вносител: Ивелин Ройдев – председател на временната
комисия
РЕШЕНИЕ № 406: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация във
връзка с решение № 395 по Протокол № 26 от 28.06.2018 г.,
общински съвет Балчик
РЕШИ:
1. Приема доклада на временната комисия.
2. Прекратява дейността на временната комисия.
3. Доклада на временната комисия да се изпрати на Кмета
на Община Балчик за предприемане на всички предвидени
законови действия по отстраняване на допуснатите
нарушения.
4.
Задължава Кмета на Община Балчик да представи
в срок до 30 дни считано от деня на получаване на доклада на
временната комисия, доклад относно предприетите действия
по отстраняване на нарушенията.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 20
общински съветници
„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7
По трета точка от дневния ред: Избиране временна
комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни
заседатели при Окръжен съд – Добрич
Вносител: Стоян Георгиев – член на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ № 407: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 23 от
ЗМСМА и чл. 68, ал. 1 Закона за съдебната власт и писмо с
вх. № ИП - 0204 от 02.04.2018 година на Административния
ръководител на Апелативен съд – Варна, Общински съвет –
Балчик:
1. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели за
Окръжен съд – Добрич.
2. Избира временна комисия за изготвяне на предложение за
избор на съдебни заседатели при Окръжен съд – Добрич в
състав:
Председател: Галин Петров Началников
Членове: 1. Иванка Георгиева Бързакова		
		
2. Георги Златев Георгиев
		
3. Велко Георгиев Михайлов
		
4. Нури Кемалов Мустафов
3. Възлага на комисията по т.2 да извърши проверка
на документите на кандидатите за съдебни заседатели
за Окръжен съд – Добрич, да публикува списъка на
допуснатите до участие кандидати, да проведе изслушване с
допуснатите кандидати и състави доклад за протичането му,
и внесе предложение до Общинския съвет за определяне на
кандидатите за съдебни заседатели съобразно изискванията
и сроковете по чл.67 и чл.68 във връзка с чл.68а и чл.68в от
Закона за съдебната власт.
4. Възлага на председателя на Общински съвет да публикува
обява за откриване на процедура по определяне на съдебни
заседатели на интернет страницата на Община Балчик.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 20 общински съветници
„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По четвърта точка от дневния ред: Освобождаване на
представителя и избиране на нов представител в СД
„Тихия кът“ АД, от квотата на община Балчик.
Вносител: Гюлчин Адем – общински съветник
РЕШЕНИЕ № 408: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от
ЗМСМА; Раздел Трети, чл. 10 от Наредбата за условията
и реда за упражняване правата на собственост на Община
Балчик в търговските дружества с общинско участие в
капитала; чл. 221 , т. 4 от Търговския закон:
1. Общински Съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде
освободен като член на Съвета на Директорите на „Тихия
кът” АД от квотата на община Балчик г-н Валентин Гичев
Атанасов.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 20
общински съветници
„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4, не
гласуват - 2
2. Общински съвет - Балчик избира за представител в Съвета
на Директорите на „Тихия кът” АД от квотата на община
Балчик, следното лице: Милена Йорданова Димитрова.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 20
общински съветници
„ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6, не
гласуват - 2
3. Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и
упълномощава управляващия и представляващия „Тихия
кът” АД да извърши съответните правни и фактически
действия по вписване на промени в обстоятелствата в съвета
на директорите, да подготви необходимите документи за
вписване в търговски регистър.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 20
общински съветници
„ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7, не
гласуват - 2
По пета точка от дневния ред: Разглеждане на молба за
отпускане на еднократна финансова помощ за обучение
на Ива Митова.
Вносител: Гюлчин Адем – общински съветник
РЕШЕНИЕ № 409: Общински съвет Балчик не дава
съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Ива

Светлозарова Митова от град Балчик, за финансиране на семестриални такси във връзка Годишен лихвен процент: плаващ лихвен процент,
с обучение - преквалификация, придобиване на магистърска степен по Английски език в формиран от сбора на ОЛП на БНБ плюс максимална
надбавка до 3,5% (три цяло и пет процента) годишно.
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 18 общински съветници
Лихвен процент при просрочие на главница - образува
„ЗА” – 8; „ПРОТИВ” – 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7
се от сбора от годишния лихвен процент максимална
По шеста точка от дневния ред: Сключване на договор за кредит с „Фонд за органите надбавка до 2% (два процента) годишно надбавка.
на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, за поемане на дългосрочен Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик
общински дълг с цел реализация на проект: „Мрежа за интелигентно сътрудничество да подготви необходимите документи и да ги подаде в
на Черноморските общини в трансграничния регион ”, финансиран по Програма за “УниКредит Булбанк“АД, да подпише всички необходими
договори във връзка с издаване на банковата гаранция и във
„Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г”
връзка с нейното обезпечаване - договор за банков кредит
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 410: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от под условие, договор за залог, както и да извърши всички
ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с предложение на останали необходими правни и фактически действия за
Кмета на Община Балчик относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 18
общинския дълг, Общинският съвет на Община Балчик
общински съветници
РЕШИ:
1.
Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински
дълг с цел реализацията на проект: „Мрежа за интелигентно сътрудничество на Черноморските По осма точка от дневния ред: Актуализация на бюджета
с. Гурково в дейност „В и К”.
общини в трансграничния регион ”, финансиран по Програма за „Трансгранично сътрудничество за 2018 г. на кметство
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г.”,
приоритетна ос 5: Ефикасен регион, схема 5.1.”Да се увеличи капацитетът за сътрудничество РЕШЕНИЕ № 412: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,
и ефективност на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество ”, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за
условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза
при следните основни параметри:
за следващите три години и съставянето, изпълнението и
•
Максимален размер на дълга – 308 000,00 (триста и осем хиляди лева);
отчитането на общинския бюджет:
•
Валута на дълга – лева
1.
Общински
съвет
Балчик
дава
съгласието
•
Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
си
бюджета
на
кметство
Гурково
в
местна
•
Условия за погасяване:
Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за дейност 603 „В и К“ да бъде завишен с
000
лева,
за
закупуване
на
материали
кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 20
за подмяна на част от водопровода в селото.
погасяване.
Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган 2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения
съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ РД-02-29-312/25.10.2017,16.5.2.011., и резерв за 2018 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме
№96593/07.08.2017г., и/или от собствени бюджетни средства.
действия
за
изпълнение
•
Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална последващи
на решението.
надбавка от 4.083 %,
•
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 18
общински съветници
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
•
Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по Договор за
безвъзмездна помощ РД-02-29-312/25.10.2017,16.5.2.011., и №96593/07.08.2017г., сключен с По девета точка от дневния ред: Актуализация на
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и Община Балчик; постъпващи бюджета за 2018 г. в дофинасиране на читалище “Христо
по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект Смирненски-1941” с. Сенокос.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
на особен залог;
Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Балчик, РЕШЕНИЕ № 413: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,
по която постъпват средствата по проект „Мрежа за интелигентно сътрудничество на в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за
Черноморските общини в трансграничния регион ” по Договор за безвъзмездна помощ РД- условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза
за следващите три години и съставянето, изпълнението и
02-29-312/25.10.2017,16.5.2.011., и №96593/07.08.2017г.,
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи отчитането на общинския бюджет
настоящи и бъдещи приходи на община Балчик, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ 1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ
от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Балчик по чл. “Христо Смирненски-1941” с. Сенокос да бъде актуализиран
52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за в увеличение с 5 000 лева за текущи разходи и отбелязване на
120 години от рождението на Христо Смирненски.
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, 2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения
да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите резерв за 2018 г.
за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи
действия за изпълнение на решението.
изпълнение на решението по т. 1.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 18
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 18 общински съветници
общински съветници
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
„ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6
По седма точка от дневния ред: Поемане на дългосрочен дълг под формата на договор за
банков кредит под условие за поемане на кредитен ангажимент под формата на банкова По десета точка от дневния ред: Актуализация на
бюджета за 2018 г. в дофинасиране на читалище „Паисий
гаранция с наредител Община Балчик.
Хилендарски-1870“ гр. Балчик
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 411: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местно самоуправление Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
и местна администрация и чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, и след проведено РЕШЕНИЕ № 414: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,
обществено обсъждане в изпълнение на чл.14., т.4 от Закона за общинския дълг, предлагам в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за
условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза
на Общински съвет Балчик да вземе следното
за следващите три години и съставянето, изпълнението и
РЕШЕНИЕ:
Община Балчик да поеме дългосрочен общински дълг под формата на банкова гаранция с отчитането на общинския бюджет
Общински
съвет
Балчик
дава
съгласието
наредител Община Балчик, с договор за банков кредит под условие, при следните параметри: 1.
бюджета
на
НЧ
„Паисий
Хилендарски
Предназначение на банковата гаранция - за гарантиране на вземането на ДФ „Земеделие“ си
гр.
Балчик
да
бъде
актуализиран
в
- Разплащателна агенция, представляващо авансово изплатена сума от безвъзмездна 1870“
с
1
950
лева
за
организиране
финансова помощ съгласно заповед №РД 09-472/17.05.2018г. на заместник министъра увеличение
и ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони на поетичен пленер „Морето ме зове“ по повод честване на
за периода 2014г. - 2020г., във връзка с изпълнение на   подмярка 19.4 „Текущи разходи за 70 г. от рождението на поета Йордан Кръчмаров.
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ към споразумение 2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения
за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50 - 35 / резерв за 2018 г.
20.04.2018 г., сключено по реда на ПМС № 161/ 2016 г. между - Управляващ орган на ПРСР 3. Задължава кмета на Общината да предприеме
действия
за
изпълнение
2014г. - 2020г., Управляващия орган на ОПИК и Управляващия орган на ОПРЧР и СНЦ последващи
„ Местна инициативна група Балчик - Генерал Тошево“ по подмярка 19.2 „Прилагане на на решението.
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“на мярка 19 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 18
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за общински съветници
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
периода 2014-2020 г. , в размер на 50% от стойността на авансовото плащане.  
Максимален размер на банковия кредит под условие - 229 475 лв./Двеста двадесет и девет
хиляди четиристотин седемдесет и пет лева/.
Максимален размер на банковата гаранция – 229 475 лв./Двеста двадесет и девет хиляди
четиристотин седемдесет и пет лева/.
Валута на банковата гаранция – лева.
Срок на валидност на банковата гаранция – 30.06.2024 г.
Бенефициент - Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция
Такса за издаване на банковата гаранция – с максимална стойност до 0,5% от размера на
банковата гаранция, за тримесечие или част от него, за периода на гаранцията.
Такса за разглеждане и обработка на искането за издаване на гаранцията – без такса.
Начин на обезпечение - Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ в размер на 125 % от
размера на кредита върху настоящи и бъдещи вземания на Община Балчик на парични
средства (собствени приходи) за положително салдо по банкова сметка с IBAN BG с IBAN
BG36UNCR96603124005215, BIC UNCRBGSF, открита при “УниКредит Булбанк“АД, с
титуляр Община Балчик, формирано от настоящи и бъдещи собствени приходи на общината
по чл. 45, ал. 1, т. 1 букви от „а“ до „ж“ и общата изравнителна субсидия за местни дейности по
чл. 52, ал. 1, т.1, буква „б“ от Закона за публичните финанси и доходите от тях, включително,
но не само, лихвите, за периода до окончателното погасяване на дълга.
Случай на плащане на банковата гаранция - в случай, че СНЦ „МИГ Балчик – Генерал
Тошево“ не изпълни ангажиментите и задълженията си по горепосочените споразумения,
сключени с Министерство на земеделието, храните и горите, дирекция „Развитие на селските
райони“ – Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 и “УниКредит Булбанк“АД плати банковата гаранция, условният кредит се
трансформира в ефективен със следните основни параметри:
Срок на издължаване – до 3 години, считано от датата на възникване на реален дълг, но не
по-късно от 15.07.2027г.;

По единадесета точка от дневния ред: Актуализация на
бюджета на програмата за развитие на спорта за 2018 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 415: Общински съвет Балчик не дава
съгласието си бюджета на Общинска администрация в
програмата за развитие на спорта, местна дейност 714
“Спортни бази за спорт за всички” да бъде завишен с 300 000
лева, субсидия за ФК “Черноморец” гр. Балчик във връзка
със 100 годишнината на клуба.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 18
общински съветници
„ЗА” – 7; „ПРОТИВ” – 4; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7
По дванадесета точка от дневния ред: Завишаване на
бюджета на общинска администрация в местна дейност
412 „Многопрофилни болници за активно лечение”, за
закупуване на рентгенов апарат за „Медицински център
- І - Балчик”
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 416: 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
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на
общинска администрация да бъде завишен с 4 300 лева, в

