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Р Е Ш Е Н И Е  № 3 8 4 :  Н а 
основание чл.21, ал.2, във 
връзка с ал.1, т.12 и т.23 
от ЗМСМА и във връзка с 

изпълнението на проект на Община Балчик 
„Патронажна грижа + в община Балчик” по 
Процедура за безвъзмездна финансова помощ, 
по процедураBG05M9OP001-6.002 „ПАТРО-
НАЖНА ГРИЖА +“, по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд:

1.Общински съвет Балчик дава съгласие 
специализираното звено на Община Балчик - 
Домашен социален патронаж за срок от 12 месеца, 
считано от стартиране на услугата, да изпълнява 
дейностите по предоставяне на услугата на 
територията на Община Балчик по проект 
Балчик „Патронажна грижа + в община 
Балчик”, по процедура BG05M9OP001-6.002 
„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020 г.
2.Общински съвет Балчик упълномощава 
Кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия за 
изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №385 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 предлагам на Общински 
съвет – Балчик, §58, ал.2 от ПРЗ на ЗИД на ДО
ПК:                                             
1.Общински съвет Балчик дава съгласието си 
постъпилите суми от месечни обезпечения и 
отчисления за периода  от 1 март 2020г. до 
31декември 2020г., в размер на 412 143,70 лева 
да се изразходват за погасяване на просрочени 
задължения към доставчици, както следва:
-ЕООД „Пътстрой - Варна“– СМР „Закриване и 
рекултивация общинско депо“ – 201 491,28лева;
-„Претоварна станция“ООД- преработка на 
отпадъци - 210 652,42 лева.
2.Задължава кмета на Общината да предприеме 
последващи действия за изпълнение на 
решението.
РЕШЕНИЕ №386: 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 самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет – 
Балчик, съгласува следната позиция на Община 
Балчик по точката от дневния ред на извънредно 
неприсъствено заседание на Асоциацията, както 
следва:
-Дава мандат на упълномощения представител 
г-н Димитрин Димитров- заместник-кмет, с 
ресор «Устройство на територията, туризъм, 
еврофондове, международно сътрудничество и 
екология» в Община Балчик да гласува според 
настоящото решение.
-При невъзможност на основния упълномощен 
представител, определя за резервен член - инж. 
Пламен Сидеров Тодоров - старши специалист 
в отдел „Инвестиционна дейност и контрол» в 
община Балчик.
-Съгласува следната позиция на община Балчик 
по предложеното решение:
-По т.1 от дневния ред: Изразява съгласие за 
приемане на решение за препоръчителния 
размер на вноската на държавата в бюджета 
на асоциацията по ВиК за 2022г., на основание 
чл.20, ал.З от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация.
-При поставяне на допълнителни въпроси, 
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.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК 
ПРОТОКОЛ № 25 от заседание на Общински съвет – Балчик,

проведено на 14 септември 2021 година
РЕШЕНИЕ №387:На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл. 130д и чл. 
130е от Закона за публични финанси (ЗПФ):
1.Общински съвет приема план за финансово оздравяване на Община 
Балчик;
2.Определя срок за изпълнение на процедурата до 31.12.2023 г.
3.Възлага на кмета на Община Балчик да осъществява текущо наблюдение 
на условията по чл.130а, ал.1 от ЗПФ.
4.Упълномощава кмета на Общината да предприеме последващи действия 
за корекции в бюджета за 2021 г. в съответствие с финансовите параметри 
заложени в програмата, както и действия свързани с мерките за изпълнение 
на плана за финансово оздравяване за периода 2021 г. – 2023 г. 
5.Задължава кмета на Общината в изпълнение на чл.130е, ал.6 от ЗПФ след 
изтичането на всяко тримесечие в сроковете по чл.133, ал.5 да публикува 
на интернет страницата на общината информация за изпълнението на 
плана за финансово оздравяване.
6.Възлага на кмета, ако общината излезе от състояние на финансово 
затруднение преди изтичане на срока определен с настоящото решение да 
направи предложение до Общински съвет за прекратяване на процедурата 
по финансово оздравяване, както е указано в чл.130л, ал.1 от ЗПФ.
РЕШЕНИЕ № 388: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 
от ЗПФ, чл.35, ал.2 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 приема 
заинформация отчета за касовото изпълнение на бюджет и сметките за 
средства от Европейски съюз към 30.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ № 389: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 
68 и чл. 69 от Наредбата за финансиране на институциите в системата па 
предучилищното и училищното образование от 05.09.2017 r. във връзка с 
докладни записки от директорите на ОУ „Г.С.Раковски” е. Сенокос с изх. № 
124/17.08.2021 г„ ОУ „В. Левски” с. Соколово с изх. № РД-18-81/14.07.2021 
г„ СУ ,,“Хр. Ботев“ Балчик с изх. № РД 18-218/26.08.2021 г., ОУ „Кирил и 
Методий“ Балчик с вх.№ 24-00-999/27.08.2021г. и СУ „Хр. Смирненски“ с. 
Оброчище с вх. № 29-00-155/18.08.2021 г., както и становища от началника 
на РУО Добрич с изх. № РД-31-9875/05.08.2021, РД-З1-821/13.07.2021, 
РД-31-891/18.08.2021, РД-31-912/31.08.2021 и РД-31-907/27.08.2021 г., 
Общински съвет-Балчик

1.Разрешава изключения от минималния брои на учениците в паралелките 
в ОУ „Г. С. Раковски” с. Сенокос, ОУ „В. Левски” с. Соколово, СУ „Хр. 
Ботев“, ., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Балчик и СУ „Хр, Смирненски“ 
Оброчище за учебната 2021/2022 година, по чл.68, ал. 1, т. 2 от Наредбата 
за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, както следва:

1.1. ОУ “Г. С. Раковски” село Сенокос  бр.  уч. недостиг
1.2. II клас 15 ученици 1 уч.
          III клас  15 ученици  1 уч.             
          VII клас 17 ученици 1 уч.
1.3. ОУ “Васил Левски” село Соколово бр, уч, Недостиг
                          VI клас 13 ученици 5 уч.

1.4. СУ “Христо Ботев” град Балчик бр. уч. недостиг
VI б клас 15 ученици 3 уч.
VIII б клас  15 ученици 3 уч.
Xв клас 17 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО
ХП б клас 14 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО

1.5. СУ “Хр. Смирненски” село Оброчище бр. уч. недостиг
I клас 14 ученици 2 уч.
IV клас 14  ученици  2 уч.
VIII клас 15 ученици 3 уч.
IX клас 16ученици 2 уч.
клас 16 ученици 2 уч. клас 14 ученици чл.65, ал. 5 

НФИСПУО
I. клас 13 ученицичл.65, ал. 5 НФИСПУО

1.5       ОУ   “Св.св. Кирил и Методий”  град Балчикбр.   уч. Недостиг

VI клас 14 ученици   4 уч.

2.Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките 
в ОУ „В. Левски” с. Соколово за учебната 2021/2022 година, по чл. 68, 
ал. 1, т. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, както следва:
1.1        

ОУ “Васил Левски» село Соколово __________________________ бр. 
уч. _____________________________________________________
Недостиг

паралелка от два класа (слята) I - II клас (3+8) 1 1 
ученици      5 уч.

паралелка от два класа (слята) III - IV клас (7+4) 1 1 
ученици      5 уч.

паралелка от два класа (слята) V - VII клас (8+12) 2 0 
ученици 

2.2       ОУ “Г. С. Раковски“ 
село Сенокос ____________
бр. уч. __________________
Недостиг

паралелка от два класа (слята) I - IV клас 
(5+11) 
16 ученици      

паралелка от два класа (слята) V - VI клас 
(12+9) 
21 ученици     

3.Допуска формиране на паралелка с по-
малко от 10 ученици в ОУ   “Св.св. Кирил и 
Методий”  град Балчик за учебната 2021/2022, 
година по чл. 69, ал. 1 от Наредбата за 
финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, 
както следва:

3.1ОУ   “Св.св. Кирил и Методий”  град 
Балчик __________________________________
бр. уч. ___________________________________
Недостиг

Една паралелка в III клас _________________
9 ученици ________________________________
7 уч.

4.Осигурява допълнително финансиране от 
местни приходи за учебната 2021/2022 г., по 
чл. 68, ал. 4, т, 2 и т. 3 и по чл. 68, ал. 6, т. 2 от 
Наредбата за финансиране

на институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование, както следва:

(1) Допълнително финансиране в размер 
на 20 на сто от размера на съответния единен 
разходен стандарт за издръжка на ученик, за 
общо 5 ученици от VI клас на ОУ „В. Левски“ с. 
Соколово по т. 1.2.

(2) Допълнително финансиране в размер 
на 40 на сто от размера на съответния единен 
разходен стандарт за издръжка на ученик за 
общо 10 ученици от ОУ „В. Левски“ с.Соколово 
в паралелките от два класа по т. 2.1

(3) Недостигът на ученици в останалите 
паралелки под минимума не попада в обсега на 
изискванията за осигуряване на допълнително 
финансиране по чл. 68, ал. 4 и ал. 6 и се финансира 
от бюджетите на училищата.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да 
извърши всички последващи правни и фактически 
действия по изпълнение на решението, включително 
мотивирано искане до началника на РУО Добрич 
във връзка е т. 3 от настоящото решение. 
РЕШЕНИЕ №390: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, актуализира годишната 
програма за управление и разпореждане с имотите 
– общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 
г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на 
ОбС-Балчик, като допълва: 

Раздел ІІІ  Б – “Имоти, които Община 
Балчик има намерение да продаде” със следните  
имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен 
имот с площ от 640 м2, представляващ ПИ 
№ 02508.81.85 по кадастралната карта на гр. 
Балчик, м. „Двете чешми“;

- Незастроен неурегулиран поземлен 
имот с площ от 408 м2, представляващ ПИ № 
02508.81.86 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете 
чешми“;

- Незастроен неурегулиран поземлен 
имот с площ от 595 м2, представляващ ПИ № 
02508.81.119 по кад. карта на гр. Балчик, м. 
„Двете чешми“;

- Незастроен урегулиран поземлен 
имот ХІ, кв.111 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 
02508.85.460 по кад. карта на гр. Балчик, с площ 
от 109 м2;
        - Дворно място с площ от 6 977 м2, 
представляващо ПИ № 23769.54.432 по кад. 
карта на с. Дропла, ведно с построената в имота 
сграда със ЗП 73 м2;      
        Нов раздел ІІІ Г – „Имоти, върху които 
Община Балчик има намерение да учреди право 
на ползване“ със следните имоти:


