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По първа точка от дне-

вния ред: Приемане на Де-
кларация от Общински съвет
Балчик срещу намерението
за промяна структурата на
съдебната система и създа-
ването на нова съдебната
карта, приети от ВСС. Вно-
сител: Атанас Жечев – пред-
седател на ОбС

РЕШЕНИЕ 40: На осно-
вание чл. 21, ал. 2  от
ЗМСМА, общински съвет
Балчик приема следната ДЕ-
КЛАРАЦИЯ ОТ ОБЩИНС-
КИ СЪВЕТ БАЛЧИК

С настоящата декларация,
ние общинските съветници
в Общински съвет  Балчик,
изразяваме своето категори-
чно несъгласие, гражданско
възмущение и протест сре-
щу намерението за промяна
структурата на съдебната си-
стема и създаването на нова
съдебната карта, приети от
ВСС с Решение по Протокол
№ 40/15.07.2015г., които би-
ха довели до лишаване на
гражданите от съдебна инс-
титуция  в града. Правораз-
даването в гр.Балчик е с над
147-годишна история.    Ние
категорично сме против
евентуалното преустановя-
ване дейността на един съд с
дългогодишна традиция. То-
ва би довело до дефицит на
държавност в общината -
културен, исторически и ту-
ристически район в Северо-
източна България. На тери-
торията на община Балчик
са разположени третият по
големина в Република Бъл-
гария курортен комплекс
Албена; Курортна зона Туз-
лата с изграден санаториум,
световно известен с лечебно
профилактичната си дей-
ност. Между гр.Балчик и КК
Албена е разположена 10 км.
ивица от вилни зони. По-го-
ляма част от селата са курор-
тни, а през летния сезон на-
селението се увеличава мно-
гократно. Общината е прив-
лекателна дестинация за ту-
ризъм и постоянно обитава-
не от много чужденци. На-
селението на Общината на-
мира своето препитание в
единствената за Европа ман-
гановата мина; Държавна
Психиатрична Болница
„Карвуна”; летище, което е в
процедура за въвеждане в ек-
сплоатация за чартърни по-
лети с държави от ЕС и из-
вън Еврозоната; товарно
пристанище и Общинско ях-
тено пристанище, посещава-
но от международни яхти и
регати; предприятия от хра-
нително – вкусова и лека
промишленост, няколко голф
игрища. По брой население
община Балчик се нарежда
на трето място в областта.
Темповете на развитие през
последните години в соци-
алноикономическата сфера,
изразяващи се в реализация
на множество инфраструк-
турни проекти, развитието
на туризма и строителство-
то, засиленият стокооборот,
търговията на недвижими
имоти, водят до необходи-
мост от предоставяне на съ-
дебни услуги. Преместване-
то на съда ще ограничи и ли-
ши жителите на общината, и
особено най-уязвимите сред
тях, от възможността да по-
лзват юридически, съдебни и
административни услуги.
Ще се утежни бюджета на от-
делния гражданин, ще се на-
малят съдебните производс-
тва и много престъпления ще
останат ненаказани. Достъ-
път до правосъдието ще е
свързан с повече време, раз-
ходи за пътуване и отсъст-
вие от работа. Ще се накър-
нят правата на хората от об-
щината. Ще се задълбочат
процесите на миграция на
населението към по-големи-

те градове и ще се окаже не-
обратим отрицателен ефект
върху демографските и со-
циа лно-иконом иче ск ите
процеси в района. Водени от
интересите на своите граж-
дани, заявяваме, че описани-
те по-горе отрицателни ефе-
кти са абсолютно неприем-
ливи и настояваме за запаз-
ване на РС Балчик на съдеб-
ната карта на Република Бъл-
гария. Присъстващи в зала-
та - 21 общински съветни-
ци, гласували 21 „ЗА”, 0
„ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ”

По втора точка от днев-
ния ред: Предложение за от-
мяна на т. 1 на Решение 38
по Протокол № 5, прието на
заседание на Общински съ-
вет -  Балчик от 17.12.2015
година. Вносител: Атанас Же-
чев – председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 41: На осно-
вание чл. 45, ал. 9 от
ЗМСМА; Заповед АдК-04-18
от 28.12.2015 година на Об-
ластен управител на област
Добрич, общински съвет -
Балчик отменя т. 1 на Реше-
ние 38 по Протокол № 5,
прието на заседание на Об-
щински съвет -  Балчик от
17.12.2015 година. Присъс-
тващи в залата - 21 общинс-
ки съветници, гласували 21
„ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗ-
ДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дне-
вния ред: Предложение за
приемане на Програма за
управление и разпореждане
с имоти – общинска собст-
веност в община Балчик през
2016 година. Вносител: Ни-
колай Ангелов - кмет на об-
щината

РЕШЕНИЕ 42: На осно-
вание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12
и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал.
9 от Закона за общинската со-
бственост приема Годишна
програма за управление и
разпореждане с имотите – об-
щинска собственост по реда
на ЗОС през 201 6 година,
съгласно приложението.
Присъстващи в залата - 21 об-
щински съветници, гласува-
ли 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от
дневния ред: Приемане на
сборен бюджет на община
Балчик за 2016 година и
тригодишната прогноза
2016-2018 г. Вносител: Ни-
колай Ангелов - кмет на об-
щината

РЕШЕНИЕ 43: На осно-
вание чл. 52, ал. 1 и чл. 21,
ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.
94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от
Закона за публичните финан-
си, във връзка с разпоредби-
те на ЗДБРБ за 2016 година,
ПМС № 380 от 29.12.2015 г.
за изпълнение на ЗДБРБ за
2016 година, ФО-1 от
12.01.2016 г. и Наредбата за
условията и реда за съставя-
не на бюджетната прогноза за
местните дейности за следва-
щите три години и за съста-
вяне, приемане, изпълнение
и отчитане на общинския бю-
джет на общината, общински
съвет Балчик: 1. Общински
съвет Балчик приема бюдже-
та на Община Балчик за 2016
година, както следва: 1.1. Ут-
върждава следните приорите-
ти при разходване на бюдже-
тни средства: 1.1.1. Плаща-
ния по обслужване на общин-
ския дълг.     1.1.2. Плащания
по проекти с европейско съ-
финансиране под формата на
временни заеми.     1.1.3. За-
плати, осигурителни плаща-
ния, обезщетения, помощи,
стипендии.     1.1.4. Храна,
отопление, осветление, изд-
ръжка на социални, здравни
и образователни заведения.
1.2. Приходи в размер на 24
930 000 лв., съгласно Прило-

жение № 1, в т.ч.: 1.2.1.При-
ходи за делегирани от дър-
жавата дейности в размер на
8 802 726 лв., в т.ч.: 1.2.1.1.
Обща субсидия за делегира-
ни от държавата дейности в
размер на               7 043 876
лв. 1.2.1.2. Преходен остатък
от 2015 година в размер на 1
758 850 лв., съгласно Прило-
жение № 3 1.2.2. Приходи за
местни дейности в размер на
16 127 274 лв., в т.ч.: 1.2.2.1.
Данъчни приходи в размер на
5 161 000 лв. 1.2.2.2. Неда-
нъчни приходи в размер на 8
070 278 лв. 1.2.2.3. Транс-
фери за местни дейности в
размер на 967 400 лв., в т.ч.:
1.2.2.3.1. Обща изравнител-
на субсидия в размер на 250
000  лв. 1.2.2.3.2. Трансфер
за зимно поддържане и сне-
гопочистване в размер на 131
700 лв. 1.2.2.4. Целева суб-
сидия за капиталови разходи
в местни дейности в размер
на 585 700 лв., 1.2.2.5. Вре-
менни безлихвени заеми в
размер на 4 255 958 лв.
1.2.2.6. Финансиране в раз-
мер на (- 2 327 362) лв. 1.3.
Разходи в размер на 24 930
000 лв., разпределени по фун-
кции, дейности и параграфи,
съгласно Приложение № 2.
1.3.1. За делегирани от дър-
жавата дейности разходи в
размер на 8 802 726 лв., в т.ч.
резерв за непредвидени и/или
неотложни разходи в размер
на 100 000 лв. 1.3.2. За мест-
ни дейности в размер на 14
418 124 лв., в т.ч. резерв за
непредвидени и/или неотло-
жни разходи в размер на 800
000 лв. 1.3.3. За дофинанси-
ране в размер  на 1 709 150
лв. 1.4. Утвърждава бюджет-
но салдо по общинския бю-
джет, изчислено на касова ос-
нова в размер на 1 118 536
лв., 2. Приема инвестицион-
ната програма за 2016 г. (по-
именен списък по обекти, ви-
дове разходи и източници на
финансиране) в размер на 4
743 169 лв., съгласно Прило-
жение № 5 и Приложение 5а
за финансиране на преходния
остатък от приватизационни
сделки, като: 2.1. Одобрява
разпределението на целевата
субсидия за капиталови раз-
ходи, вкл. и за изграждане и
основен ремонт на общинс-
ки пътища в размер на 585
700 лв., в т.ч.:        2.1.1.
Основен ремонт на ОДЗ №2
гр. Балчик в размер на 120
000 лв.             2.1.2. Ремонт
четвъртокласна пътна мрежа
в размер на 314 200 лв.
2.1.3. Основен ремонт на фи-
зкултурен салон в ОУ “Св. Св.
Кирил и Методий” гр. Бал-
чик  в размер на 101 500 лв.
2.1.4. Основен ремонт сгра-
да в с.Стражица в размер на
50 000 лева. 2.2. Приема раз-
чет за разходите, финансира-
ни с приходи от постъпления
от продажба на общински не-
финансови активи, съгласно
Приложение № 10. 3. Утвър-
ждава разходите за заплати
през 2016 г., без звената, ко-
ито прилагат системата на
делегирани бюджети, съглас-
но Приложение № 13.
3.1. Числеността на персона-
ла за делегираните от държа-
вата дейности във функции-
те „Здравеопазване”,  „Соци-
ално осигуряване, подпома-
гане и грижи”, „Почивно де-
ло, култура, религиозни дей-
ности” (без читалищата) се
определя от кмета на общи-
ната в рамките на средства-
та, определени по стандарти-
те и утвърдените размери по
т.3 от настоящото решение.
4. Утвърждава разчет за це-
леви разходи и субсидии, ка-
кто следва за: 4 . 1 .
Обезщетения и помощи по
решение на Общински съвет
– 50 000лв.; 4.2. Су-
бсидии за читалища – 584 960

лв., съгласно Приложение №
7 (323 000 лв. от местни при-
ходи)      4.3. Разходи за раз-
витие на спорта в размер на
1 218 122 лв., съгласно При-
ложение № 9в      4.4. Култур-
на програма в размер на 146
000 лв., съгласно Приложе-
ние № 9б      4.5. Програма за
развитие на туризма в раз-
мер на 1 458 000 лв., съглас-
но Приложение № 9а.      4.6.
Финансиране на МБАЛ Бал-
чик в размер на 1 000 000
лева. 5. Приема следни-
те лимити за разходи: 5.1.
СБКО в размер на 3 % от сре-
дства за работна заплата на
заетите по трудови правоот-
ношения. 5.2. Разходи за пре-
дставителни цели на кмета на
общината в размер на 20 000
лв. и разходи за представи-
телни цели на Председателя
на ОбС в размер на 18 000
лв. Приложение №6. 5.3.
Разходи за представителни
цели на кметове и кметски на-
местници в размер на 4 000
лв. и сдружение на кметове-
те в размер на 4 000 лева
Приложение №6. 6. Утвърж-
дава списък на длъжностите
и на лицата, които имат пра-
во на транспортни разходи
за 2015 г. съгласно Прило-
жения № 11 а, 11 б и 11 в:
6.1. За служители изпълнява-
щи задълженията си свърза-
ни с чести пътувания или при
неколкократно прекъсване на
работното време в гр.Балчик
-   100 %. 6.2. За учители и
служители, пътуващи от ед-
но населено място до друго
в рамките на общината  -  90
%. 6.3. За учители и служи-
тели, приходящи от други об-
щини, когато в Община Бал-
чик няма регистрирани без-
работни граждани от същата
специалност и квалификация
-  85%. 7. Одобрява индика-
тивен годишен разчет за
сметките за средства от Ев-
ропейския съюз за 2016 г. в
размер на 111 668 лв., съгла-
сно Приложения № 4, 4а и
4б. 8. Определя планираните
трансфери за съфинансира-
не на проекти по програми
на ЕС през 2016 г. в размер
на 111 668 лева, съгласно
Приложение № 8. 9. Опреде-
ля максимален размер на но-
вите задължения за разходи,
които могат да бъдат натру-
пани през 2016 година в раз-
мер на 22 139 705 лв. 10. Оп-
ределя максимален размер на
ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети
през 2016 година в размер на
27 481 635 лв. 11. Определя
размера на просрочените за-
дължения от 2015 година, ко-
ито ще бъдат разплатени от
бюджета за 2016 година в раз-
мер на 2 849 971, съгласно
Приложение № 14. 12. Оп-
ределя максимален размер на
дълга, както следва: 12.1. Ли-
мит за поемане на нов об-
щински дълг за 2016 година
в размер на 1 884 060 лв. 12.2.
Максимален размер на об-
щинския дълг към края на
2016 г. в размер на 3 924 060
лв. 12.3. Максимален размер
на общинските гаранции към
края на 2016 година в раз-
мер на 628 020 лв. 13. Опре-
деля размера на просрочени-
те вземания, които се пред-
вижда да бъдат събрани през
2016 година в размер на 143
060 лева. 14. Приема актуа-
лизирана бюджетна прогно-
за за периода 2016 – 2018 г.
15. Оправомощава кмета на
общината да извършва ком-
пенсирани промени: 15.1.В
частта за делегираните от
държавата дейности – между
утвърдените показатели за
разходите в рамките на една
дейност, с изключение на
дейностите на делегиран бю-
джет, при условие че не се
нарушават стандартите за

делегираните от държавата
дейности и няма просроче-
ни задължения в съответна-
та делегирана дейност; 15.2.
В частта за местните дейно-
сти – между утвърдените
разходи в рамките на една
дейност или от една дейност
в друга, без да изменя общия
размер на разходите. 15.3. В
разходната част на бюджета
за сметка на резерва за не-
предвидени и/или неотлож-
ни разходи по т. 1.2. от нас-
тоящето решение. 16. Въз-
лага на кмета: 16.1. Да оп-
редели бюджетите на второ-
степенните разпоредители с
бюджет. 16.2. Да утвърди
бюджетите на второстепен-
ните разпоредители с бю-
джет. 16.3. Да организира
разпределението на бюдже-
та по тримесечия и да утвър-
ди разпределението. 16.4. Да
информира общинския съ-
вет в случай на отклонение
на средния темп на нараст-
ване на разходите за местни
дейности и да предлага кон-
кретни мерки за трайно уве-
личаване на бюджетните
приходи и/или трайно нама-
ляване на бюджетните разхо-
ди. 16.5. Да включва инфор-
мацията по чл. 125, ал. 4 от
ЗПФ в тримесечните отчети
и обяснителните записки
към тях. 16.6. Да разработи
детайлен разчет на сметките
за средства от Европейския
съюз по отделните общинс-
ки проекти, в съответствие с
изисквания на съответния
Управляващ орган и на МФ.
17. Упълномощава кмета да
предоставя временни безли-
хвени заеми от временно
свободни средства по об-
щинския бюджет за авансово
финансиране на плащания
по проекти, финансирани
със средства от Европейския
съюз и по други междунаро-
дни програми, включително
и на бюджетни организации,
чиито бюджет е част от об-
щинския бюджет. 17.1. за
всеки отделен случай кметът
на общината определя или
договаря срока на погасява-
не на заемите в съответст-
вие с условията на финанси-
ращата програма, но не по-
късно от края на 2016 годи-
на. 17.2. при предос-
тавянето на временни безли-
хвени заеми от временно
свободни средства по об-
щинския бюджет да се спаз-
ват изискванията на чл. 126
от ЗПФ. 17.3. във всички
останали случаи, при възни-
кване на потребност от пре-
доставяне на временни без-
лихвени заеми, кметът на об-
щината внася предложение за
предоставянето им по реше-
ние на ОбС. 18. Упълномо-
щава кмета: 18.1. Да разра-
ботва и възлага подготовка-
та на общински програми и
проекти и да кандидатства за
финансирането им със сред-
ства по структурни и други
фондове на Европейския съ-
юз и на други донори, по на-
ционални програми и от
други източници за реализи-
ране на годишните цели на
общината за изпълнение на
общинския план за развитие.
18.2. Да кандидатства за сре-
дства от централния бюджет
и други източници за финан-
сирани и за съфинансиране
на общински програми и
проекти. 19. Приема за све-
дение протокола от публич-
ното обсъждане на бюджета
и протокола от заседание на
комисията за разпределение
на годишната субсидия на
читалищата. 20. Общински
съвет задължава Кмета на Об-
щината: 20.1. Със своя запо-
вед да определи конкретните
права и отговорности на
всички второстепенни раз-
поредители с бюджетни кре-

дити.  20.2. Да ограничава
или спира финансирането
на бюджетните звена, разпо-
редители и субсидирани
дейности при нарушаване
на бюджетната и финансова
дисциплина и разписаните
правила за финансово упра-
вление и контрол. 20.3. Да
отразява служебно проме-
ните по общинския бюджет
с размера на допълнително
постъпилите средства от
Министерство на финанси-
те, трансферите от Минис-
терства и ведомства, от да-
рения и застрахователни
обезщетения. 20.4. В изпъл-
нение на чл.137 от ЗПФ да
внася в общински съвет от-
чет за касовото изпълнение
на бюджета. 20.5. В срок до
29.02.2016 г. да утвърди, ка-
то първостепенен разпоре-
дител с бюджетни кредити,
формула за разпределение на
средствата за делегираните
от държавата дейности във
функция „Образование”.
20.6.  Да предприеме пос-
ледващи мерки за изготвя-
нето на бюджета по пълна
бюджетна класификация и
тримесечно разпределение и
представянето му в Минис-
терство на финансите и по-
делението на Сметна пала-
та, както и действия  по из-
пълнение на приетият от
Общински съвет бюджет на
Община Балчик за 2016 г.
Предложение на ПКБФЕЕ:
1. Към т. ІІ на Приложение
№ 9в - регата Добруджа Къп
- 10 000 лева За сметка на
резерва Присъстващи в за-
лата - 21 общински съвет-
ници, гласували 21 „ЗА”, 0
„ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ”

2. Към т. V на Приложе-
ние № 9в –закупуване на ко-
шове за баскетбол на СОУ
„Хр. Ботев” - 20 000 лева
За сметка на резерва При-
състващи в залата - 21 об-
щински съветници, гласува-
ли 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Предложение на
ПКЗССД: 1. Да се намалят
помощите от 50 000 лева на
45 000 лева, субсидиране
МБАЛ Добрич за закупува-
нето на апарати за хемоди-
ализа -  5 000 лева. При-
състващи в залата - 21 об-
щински съветници, гласува-
ли 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Гласуване на цялото про-
екто-решение с направени-
те допълнения. Присъства-
щи в залата - 21 общински
съветници, гласували 19
„ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗ-
ДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния
ред: Определяне представител
на Община Балчик за участие
в заседанията на Общото съб-
рание на Асоциацията по ВиК-
Добрич. Вносител: Николай
Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 44: На основа-
ние чл. 21, ал. ІІ, във връзка с
ал. І, т. 15 от ЗМСМА, във връ-
зка с чл. 5, ал. V от Правилника
за организацията и дейността
на асоциациите по водостнаб-
дяване и канализация, общин-
ски съвет – Балчик: Определя
господин Стелиян Железов –
заместник кмет по строителс-
твото, за представител на об-
щина Балчик в Общото съб-
рание на Асоциацията по ВиК-
Добрич с всички правомощия,
произтичащи от членството на
община Балчик в Асоциация-
та по ВиК-Добрич. Присъст-
ващи в залата - 21 общински
съветници, гласували 21 „ЗА”,
0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪР-
ЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от днев-
ния ред: Приемане на реше-
ние на Общински съвет Бал-
чик за частично финансиране
на одобрен и изпълнен проект

„ЦНСТ - Балчик”, по Договор
за безвъзмездна финансова по-
мощ BG051PO001-5.2.12-
0033-С0001, процедура »Да не
изоставяме нито едно дете»,
сключен между Община Бал-
чик и Министерство на труда и
социалната политика, Агенция
за социално подпомагане, фи-
нансиран от ОП “РЧР”, съфи-
нансиран от Европейския со-
циален фонд на Европейския
съюз. Вносител: Николай Ан-
гелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 45: На основа-
ние чл. 21, ал. 2, във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА
Общински съвет Балчик РЕ-
ШИ: І. Дава съгласие да
се финансира проект „ЦНСТ-
Балчик”, изпълнен по договор
за безвъзмездна финансова по-
мощ BG051PO001-5.2.12-
0033-С0001, процедура «Да не
изоставяме нито едно дете» по
ОП «РЧР», със средства на об-
щинския бюджет в размер на 36
361,38 (тридесет  и шест хиля-
ди триста шестдесет и един лев
и 38 стотинки), представлява-
щи неодобрените от Догова-
рящия орган разходи, както
следва: 1.  По бюджетно перо
от група А - Допустими раз-
ходи по правилата на ЕСФ –
разходи в размер на 183,74  лв.
2. По бюджетно перо от група
Б – Разходи за организация и
управление –  разходи в размер
на 5 087,26 лв 3. По бюджетно
от група А, т. 5.1. – Разходи за
издръжка на новоразкритата со-
циална услуга, за времето на
нейното реално предоставяне,
съгласно Единния разходен
стандарт - разходи в размер на
31 090,38 лв. ІІ. Въз-
лага на Кмета на Община Бал-
чик  да извърши всички  необ-
ходими правни и фактически
действия за изпълнение на ре-
шението. Присъстващи в зала-
та - 21 общински съветници,
гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРО-
ТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от днев-
ния ред: Финансиране на раз-
хода за ДДС на НЧ ”Свобода
1897” с.Гурково за проект ”Съ-
храняване и опазване на при-
родата в рибарската област”.
Вносител: Николай Ангелов -
кмет на общината

РЕШЕНИЕ 46: На осно-
вание чл. 21, ал. 2, във връз-
ка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА, Общински съвет
Балчик, 1.Общински съвет
Балчик дава съгласие да се
финансира разхода за ДДС
на НЧ”Свобода-1897”
с.Гурково по проект ” Съх-
раняване и опазване на при-
родата в рибарската област”
в размер на 11 488,64 лева /
единадесет хиляди четирис-
тотин четиридесет и осем ле-
ва и 64 стотинки/, съгласно
Наредба №15/21.05.2012г.,
същия е  недопустим и оста-
ва за сметка на Бюджета на
Община Балчик. 2. Финан-
сирането на разходите да бъ-
де за сметка на заложения ре-
зерв за 2016г. Задължава кме-
та на Общината да предпри-
еме последващи действия за
изпълнение на решението.
Присъстващи в залата - 21
общински съветници, гласу-
вали 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”,
1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Приемане на решение на
Общински съвет Балчик  за
частично финансиране на
одобрен и изпълнен проект
„Ефективна  общинска адми-
нистрация Балчик” финансо-
во подкрепен от ОП “Адми-
нистративен капацитет” по
Договор за безвъзмездна фи-
нансова помощ за БФП № М
13-22-109/13.08.2014 г.,
сключен между Община Бал-
чик и Министерство на фи-
нансите. Вносител: Николай
Ангелов - кмет на общината
ОТТЕГЛЕНА
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