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Доклад за съставяне Проектобюджета на 
Община Балчик за 2018 г. 

Очакван Бюджет за 2018 г. - 23 238 700 лв

Г-н Михаил Димов, нач.отдел „БФС“; г-н Митко Петров, зам.-кмет на 
Община Балчик; г-н Петър Сивков, гл.експерт „БФС“ на обсъждането на 
Проектобюджета за 2018 г. на Общината. Фото: Юлита ХРИСТОВА 

Общият размер на приходите по бюджет 2018 г. 
възлиза на 23 238 700 лева.
Приходите от ЦРБ за 2018 г. са в общ размер на 9 220 
993 лева, като от тях:
 - обща субсидия за дейности държавна отговорност - 
8 096 393 лева 
 - изравнителна субсидия за местни дейности - 429 400 
лева, в т.ч. ЕЗП - 177 300 лв.
 - за капиталови разходи - 695 200 лева.  
 Собствените приходи от данъчни приходи за 
2018 г. възлизат на  5 375 500 лева.  
Планирани са собствени неданъчни приходи в размер 
8 271 070 лева. в т.ч. такса битови
Разходите общо за 2018 г. възлизат на 23 238 700 лева, 
от които: 
а) разходи за делегирани от държавата дейности в 
размер на 8 974 074 лв. 
б) разходи за дейности държавна отговорност 
финансирани с общински приходи
в) разходи за местни дейности 12 944 978 лева в т.ч. 
резерв от 700 000 лв.
Разходи за делегираните от държавата дейности
Общите  разходи за дейности държавна отговорност 
възлизат  на 8 974 074 лв.
в т.ч.  по стандарт за 2017 г. - 8 096 393 лв
увеличение с неусвоен бюджет към 31.12. 2017 г.- 877 
681 лв
Разчетени са средства за  дофинансиране с местни 
приходи на дейности делегирани
- за дейност Общинска администрация в размер на 619 
909 лева, за РЗ и осигурителни
- за дейност Отбрана и сигурност  - заплати и издръжка 
на ОЗС, СОТ и др.  - 233 000 лв.
- за функция Образование в училищата общо 95 800 
лева (текущи ремонти и данъци);
- за функция Здравеопазване 21 300 лева (здравни 
кабинети в училища и ДГ) 
 - за дофинансиране на читалищната дейност 291 099 
лева (в т.ч. 8 609 лв. за централния
- за дофинансиране на Исторически музей 60 540 
лева. 
Разходите  за  финансиране  на  местни  дейности  
включително и заделения  резерв
- за функция “Общи държавни служби”  са  разчетени  
средства  за  издръжка  и
- дейност “Общинска администрация” - 998 520 
лева  
 - дейност “Общински съвет” 315 000 лв.  
 За дейност   “Общинска  администрация”  са  
разчетени  и  средства  за  помощи  по
- за функция “Образование” са  предвидени разходи от 
местни приходи  в размер
- дейност “Детски градини”- 870 870 лева 
- дейност “Ученически столове” - 348 272  
лева 
- дейност “Извънучилищни дейности” (ЦПЛР) 146 
420 лева - дейност “Други дейности по образование” 
64 000 лева В  дейност  “Детски градини” са 

разчетени средствата за издръжка на детските градини
- за функция “Здравеопазване” размера на финансирането със собствени приходи
- за МБАЛ гр. Балчик - субсидия 840 000 лева;  - за възнаграждения и 
издръжка на млечна кухня  37 990 лева.  
- за функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”  са  предвидени
- за дейност “Домашен социален патронаж”- 376 152 лева
- за дейност “Други дейности по соц.осигур.”- 65 676 лева
- за дейност “Клубове на пенсионера”- 192 059 лева
- за дейност “Програми временна заетост” - 35 900 лева
Планирани са собствени неданъчни приходи в размер 8 271 070 лева. в т.ч. такса 
битови
Разходите общо за 2018 г. възлизат на 23 238 700 лева, от които: 
а) разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 974 074 лв. 
б) разходи за дейности държавна отговорност финансирани с общински приходи
в) разходи за местни дейности 12 944 978 лева в т.ч. резерв от 700 000 лв.
Разходи за делегираните от държавата дейности  Общите  разходи 
за дейности държавна отговорност възлизат  на 8 974 074 лв.
в т.ч. по стандарт за 2017 г. - 8 096 393 лв
увеличение с неусвоен бюджет към 31.12. 2017 г.- 877 681 лв
Разчетени са средства за  дофинансиране с местни приходи на дейности делегирани
- за дейност Общинска администрация в размер на 619 909 лева, за РЗ и 
осигурителни
- за дейност Отбрана и сигурност  - заплати и издръжка на ОЗС, СОТ и др.  - 233 
000 лв.
- за функция Образование в училищата общо 95 800 лева (текущи ремонти и 
данъци);
 - за функция Здравеопазване 21 300 лева (здравни кабинети в училища и 
ДГ) 
 - за дофинансиране на читалищната дейност 291 099 лева (в т.ч. 8 609 лв. за 
централния
- за дофинансиране на Исторически музей 60 540 лева. Разходите  за  
финансиране  на  местни  дейности  включително и заделения  резерв
- за функция “Общи държавни служби”  са  разчетени  средства  за  издръжка  и  
   - дейност “Общинска администрация” - 998 520 лева  
- дейност “Общински съвет” 315 000 лв. 
За дейност   “Общинска  администрация”  са  разчетени  и  средства  за  помощи  по
- за функция “Образование” са  предвидени разходи от местни приходи  в размер
- дейност “Детски градини” 870 870 лева

- дейност “Ученически столове” 348 272 лева
- дейност “Извънучилищни дейности” (ЦПЛР) 146 
420 лева - дейност “Други дейности по образование” 
64 000 лева В  дейност  “Детски градини” са 
разчетени средствата за издръжка на детските градини
- за функция “Здравеопазване” размера на 
финансирането със собствени приходи
- за МБАЛ гр. Балчик - субсидия 840 000 лева; - за 
възнаграждения и издръжка на млечна кухня  37 990 
лева.  
- за функция “Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи”  са  предвидени
- за дейност “Домашен социален патронаж” 376 152 
лева
- за дейност “Други дейности по соц.осигур.” 65 676 
лева
- за дейност “Клубове на пенсионера” 1 9 2 
059 лева
- за дейност “Програми временна заетост” 35 900 
лева
Общо за функцията за 2017 г. са разчетени разходи в 
размер на 4 024 055  лева, в т.ч.:
- за дейност В и К - 35 874 лева
- за дейност Осветление на улици и площади- 532 600 
лева
- за дейност Ремонт общинска пътна мрежа - 22 350 
лева
- за други дейности по ЖС и благоустойство - 200 000 
лева
- за дейност Чистота - 2 211 422 лева
- за управление на дейностите по отпадъците - 971 282 
лева
- други дейности по ООС - 50 527 лева
- функция “Почивно дело, култура, религиозни 
дейности”. Общия размер на 
- разходи за спортни дейности 899 257 лв, в т.ч. 
за основен ремонт 
- разходи за обрядни дейности - 77 041 лв .  
- разходи за културни прояви - 163 800 лв.  
В дейност спорт са заложени и разходи за издръжка на 
ФК “Черноморец” 300 000 лева 
- за ремонт на IV-класна пътна мрежа и ЕЗП 825 550 
лева
- за финансиране  програмата за туризъм 1 300 000 
лева
- за дейност “Пазари” - 119 231 лева
- за други дейности по икономиката - 444 985 лева

Всичко казано до тук ни дава основание – пише в 
отчета на кмета на Общината г-н Н. Ангелов, да 
смятаме, че предложеният бюджет  
създава условия да реализираме нашите намерения 
за социално, икономическо и културно развитие на 
Общината, за изграждане и поддържане на социал-
ната и техническа инфраструктура, за благоустро-
яване и опазване на околната среда, за развитие на 
масовата физкултура, спорт и туризъм.

2018-02/15.01.2018 г. - „Извършване на дейности по контрол и намаляване 
на популацията на бездомни кучетана територията на Община Балчик“

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП
(събиране на оферти с обява)

Обект на поръчката: „Извършване на дейности по контрол и намаляване на 
популацията на бездомни кучетана територията на Община Балчик“

Номер обществена поръчка в АОП:9072207
За въпроси и допълнителна информация:  Пламена Мерджанова – ст. юрисконсулт – 0579 
71036
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на 
адрес:9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември“ № 6, Общинска администрация - гр. 
Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.
информация съгласно чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки 
1. всички решения, обявления и покани, свързани с 
откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на 
обществените поръчки;

-

2. документациите за обществени поръчки, с изключение на 
случаите, при които поради технически причини или такива, 
свързани със защита на информацията, не е възможно осигу-
ряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни 
средства;
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3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с 
обществените поръчки; -

4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за 
провеждане на процедурите; -

5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразу-
мения, включително приложенията към тях; -

6. допълнителните споразумения за изменения на договорите 
за обществени поръчки и рамковите споразумения; -

7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени 
лица;

8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във 
връзка с осъществявания от нея предварителен контрол. -

9. Съобщения до участници по чл. 43, ал. 4 ЗОП -
10. Прекратяване възлагането на обществена поръчка по 

чл. 193 -
11. Отговорни лица за подаване на информация съгласно 

чл. 42. ал. 2
Пламена Мерджанова – 
телефон 0579 71036

 

2018-01/11.01.2018 г. - „Доставка и въвеждане в реална експлоатация на интегрирана инфор-
мационна система /ИИС/ за административно обслужване на гражданите и бизнеса в община 
Балчик“ в изпълнение на Проект “Мрежа за интелигентно сътрудничество на Черноморс
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП

(събиране на оферти с обявa)
Обект на поръчката: „Доставка и въвеждане в реална експлоатация на интегрирана информационна 

система /ИИС/ за административно обслужване на гражданите и бизнеса в община Балчик“ в изпълнение на Про-
ект “Мрежа за интелигентно сътрудничество на Черноморските общини в трансграничния регион“ (“Network for 
smart cooperation of Black Sea communities in the cross-border region”) - SMART BSnetwork, с регистрационен номер 
16.5.2.011, код в eMS: ROBG 197, по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 
2014–2020“, Приоритетна Ос 5 „Ефикасен регион”, Специфична цел 5.1. „Да се увеличи капацитета за сътрудничество 
и ефективност на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество“
Номер обществена поръчка в АОП: 9072149
За въпроси и допълнителна информация:  Стоян Петков – ст.специалист ЕМС – 0579 71065
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес:9600, гр. Балчик, пл. 
„21-ви септември“ № 6, Общинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.
информация съгласно чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки

1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпъл-
нението и прекратяването на обществените поръчки; -

2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които 
поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е 
възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;

3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки; -
4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите; -
5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително при-

ложенията към тях; -
6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки 

и рамковите споразумения; -

7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;
8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания 

от нея предварителен контрол. -
9. Съобщения до участници по чл. 43, ал. 4 ЗОП -
10. Прекратяване възлагането на обществена поръчка по чл. 193 -

11. Отговорни лица за подаване на информация съгласно чл. 42. ал. 2 Пламена Мерджанова – 
телефон 0579 71036


