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Г-Н ИЛИЯН СТАНОЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК

ОТНОСНО: 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 08/07/2/0/00701/ ОТ ДАТА 19.09.2017 Г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНОЕВ.

 Във връзка с необходимостта от наличието на средства за разплащане на ДДС по проект: 
„Рехабил шпация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед
запазване и развитие на нейната пропускателна способностфинансиран по
подмярка 7.2. ., Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 ,, Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 
г.), сьфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
по силата на който е необходимо да се поеме краткосрочен общински дълг, предлагам на Вашето 
внимание следното

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 16 от Закона за общинския 
дълг, във връзка с предложение на Кмета на Община Балчик относно поемане на дълг, направено 
по реда на Закона за общинския дъл,г Общинският съвет на Община
Балчик

РЕШИ:

1. Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в 
България - ФЛАГ“ ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализаци-
ята на проект: „Рехабилшпация на част от пътната мрежа па Община Балчик, с оглед запазване и 
развитие на нейната пропускателна способност“ финансиран от Програма за развитие на селските 
райони 2014 - 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, при следните основни
• Максимален размер на дълга 544 507,00 (петстотин четиридесет и четири
хиляди петстотин и седем лева )
• Валута на дълга - лева
• Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване - до 12 месеца, считано ог датата на подписване па договора за кредит, с въз-
можност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
- Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Държавен фонд
„Земеделие“ съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № Договор № 08/07/2/0/00701/ от 
дата 19.09.2017г. и по реда на Постановление № 81 от 23 април 20Юг. и/или от собствени бюджетни 
средства.
• Максимален лихвен процент - шестмесечен Е1Ж1ВСЖ. плюс максимална надбавка от 4.083 %
• Други такси, наказателни лихви, неустойки п разноски - съгласно ценовата политика на Фонд 
ФЛА1‘ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на креди та:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по Договор за безвъзмездна помощ № 
Договор № 08/07/2/0/00701/ от дата 19.09.20171., сключен между Община Балчик и Държавен фонд 
„Земеделие“, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и
бъдещи, също са обект на особен залог;
параметри:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик, произтичащи от наличност по бан-
кова сметка, представляваща средства от възстановен данък върху добавената стойност във 
връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна помощ № Договор № 
08/07/2/0/00701/ от дата 19.09.2017г„ сключен между Община Балчик и Държавен фонд „Земеделие“;
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Балчик, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ 
до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Балчик по чл. 
52, ал. 1. т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези. постъпващи 
по банкова сметка, вземанията за 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 креди т, да го 
подаде в офиса на ФОМСБ ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както 
и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на реше-
нието по т. 1

ИЛИЯН СТАНОЕВ,
Председател 

на ОбС-Балчик

ПОДПОМАГАНЕ НА АБИТУРИЕНТИ ПО ПОВОД 24 МАЙ 2019 
ГОДИНА - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА 

СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ.
По традиция, за Деня на просветата - 24 май, Община Балчик подпомага с 
финансови редства абитуриентите от социално - слаби семейства, както и 
паралелките на абитуриентите, за организиране на тържествата по повод за-
вършване на средното образование.

Проекто - решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и
списъци от директорите на СУ „Хр. Ботев“ Балчик и СУ „Христо Смирненски“ Об-
рочище, Общински съвет - Балчик

реши :
1. Определя сумата 2550.00 лева абитуриенти от социално-слаби семейства
човек), както следва:
като разход за финансова помощ на
за 2019 годнна (17 души по 150.00 лв. на
№ Имена на абитуриента Училище Сума/лв.
1. Миглена Желева Марашлиева СУ „Хр. Ботев“ 150 лв.
2. Станислав Станимиров Бранимиров СУ „Хр. Ботев“ 150 лв.
3. Северин Йорданов Маринов СУ „Хр. Ботев“ 150 лв.
4. Русана Нейкова Нейкова СУ „Хр. Ботев“ 150 лв.
5. Виктория Ивайлова Георгиева СУ Оброчище 150 лв.
6. Живко Илиев Гунев СУ Оброчище 150 лв.
7. Златомира Георгиева Георгиева СУ Оброчище 150 лв.
8. Иван Даниелов Стефанов СУ Оброчище 150 лв.
9. Мелек Фатме Мухединова СУ Оброчище 150 лв.
10. Павлин Светославов Петров СУ Оброчище 150 лв.
11. Шукри Хайриев Шукриев СУ Оброчище 150 лв.
12. Виолета Николова Димова СУ Оброчище 150 лв.
13. Дейвид Иванов Иванов СУ Оброчище 150 лв.
14. Диян Маринов Димов СУ Оброчище 150 лв.
15. Десислава Мирославова Маркова СУ Оброчище 150 лв.
16. Мирослав Мирославов Марков СУ Оброчище 150 лв.
17. Слави Стоянов Славов СУ Оброчище 150 лв.
Всичко: 2550 лв.
2. Определя сумата 630.00 лева като разход за финансова помощ
паралелките, завършващи средно образование през 2019 г., както следва:
№ Училище Паралелка Бр.уч Лв./парал.
2.1. СУ „Христо Ботев“ гр. Балчик- XIIА 26 уч. 260 лева
2.2. СУ „Христо Ботев“ гр. Балчик - XII Б 24 уч. 240 лева
2.3. СУ „Хр. Смирнеиски“ с. Оброчище-XII 13 уч. 130 лева
Всичко: 3 бр. паралелки 63 учен. 630 лева
3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и
фактически действия по изпълнение на решението.

                                                                                                      НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ,
Кмет на Община Балчик

Д О
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БАЛЧИК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Илиян Станоев председател на ОбС

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Балчик в редовното засе-
дание на Общото събрание на акционерите на „СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК“ АД 
и определяне начина на гласуване на проекто - решенията

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
на 10.05.2019 г., в Общински съвет - Балчик получихме покана от Съвета на
директорите на „СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК“ АД за свикване на редовно заседание 
на общо събрание на акционерите на дружеството, в която е посочено, че същото ще 
се проведе на 12.06.2019 г. от 10:00 часа в конферентната зала на хотел „Реджина 
Мария“ к.з. „Двореца“ алея „Дамбата“ в град Балчик, област Добрич, а при липса на 
кворум ще се проведе по реда на чл.227 от Търговския закон на същата дата от 12.00 
часа на същото място и при същия дневен ред.
В поканата се съдържа определения дневен ред и проект за решение.
Въпросите от дневния ред са свързани с:
1. Вземане на решение за одобряване на заверения годишен финансов отчет на
дружеството.
2. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор на дружеството.
Разпоредбата на чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на 
собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капи-
тала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори 
за съвместна дейност, изисква, представителите на общината в общото събрание 
на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, да полу-
чат изрично решение на Общински съвет - Балчик, определящо съдържанието на 
изявленията, действията или становищата, в случаите на горепосочените въпроси.
Във връзка с изложеното по - горе предлагам следния
Проект за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 19 от Наредбата за условията и реда за 
упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с 
общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и 
за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет-Балчик
РЕШИ:
1. Определя Стефка Николова Анастасова за представител на Община Балчик в
редовното заседание на общо събрание на „СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК“ АД, което 
ще се проведе на 12.06.2019 г. от 10:00 часа в конферентната зала на хотел „Реджина 
Мария“, к.з. „Двореца“, алея „Дамбата“ в град Балчик, област Добрич, а при липса 
на кворум ще се проведе по реда на чл.227 от Търговския закон на 12.06.2019 г. от 
12.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномо-
щаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.
2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от 
дневния ред, както следва:
- По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за одобряване на заверения годи-
шен финансов отчет на дружеството.
- По т.2 от дневния ред: Дава принципно съгласие за назначаване на Гинка Йордано-
ва за одитор на дружеството.

Вносител,
Илиян Станове

Председател на ОбС-Балчик

ПОКАНА
 ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК“ АД 
ОТНОСНО: 

Съветът на директорите на „СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК“ АД (наричано за краткост и
за целите на тази покана „Дружеството“), със седалище - гр. Добрич, и адрес на
управление: гр. Балчик 9600, ул. „Пирин“ № 21, с ЕИК 124664053, на основание чл. 223
от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 12.06.2019г. от 10.00 часа в
гр. Балчик, хотел „Реджина Мариа“к з „Двореца“ алеа „Дамбата“ конферентната зала,
при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за одобряване на заверения Годишен финансов отчет на
Дружеството.
• Проект за решение:
„Одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството.“
2. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор на Дружеството.
• Проект за решение:
„Назначава за одитор на Дружеството: Гинка Йорданова № 0340, адрес за
контакт: Балчик, ул. Г. Бенковски, 21, телефон: 057973630 факс: 057973630,
мобилен: 0888325779, имейл: odita@mail.bg.“
Поканват се всички акционери да присъстват на събранието, лично или чрез
упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници
започва в 09.00ч. на 12.06.2019г. в мястото на провеждане на събранието посочено по-
горе.При липса на кворум събранието ще се проведе на същата дата в 12.00 ч.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в
деловодството на дружеството по адреса на управление от 09.00ч. до 12.00ч. всеки
работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон
представляват акционера или негови п заверени
пълномощни.

/Веселин Георгиев Киряков -
Изпълнителен директор/


