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3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, 
с което след спечелване на търга и сключване на 

Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на 
дейност, заложен в тръжните условия.
След сключване на договора за наем, наемателят се задължава 
да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за 
издаване на разрешение за поставяне. 
4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия по изпълнение на 
решението.
По единадесета точка от дневния ред:  Отдаване под наем чрез 
неприсъствен конкурс на част от имот публична-общинска 
собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.49 по кадастрална 
карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно-
информационен елемент с площ 4,32 кв.м
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” –19; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” – 0;“ 
РЕШЕНИЕ №226: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и 
чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:
1.Дава съгласието си отдаване под наем части от имоти публична-
общинска собственост представляващ  ПИ№ 02508.86.49 по 
кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на  1/ един/ брой 
рекламно-информационен елемент за срок от 3 години.
 2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 
4,32 кв.м. в размер на 210,60 лв./двеста и десет лева и шестдесет 
стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване 
под наем чрез публично оповестен конкурс, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, 
ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми 
обекти на територията на Община Балчик.
 3.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, 
наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.
 4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия по изпълнение на 
решението.
По дванадесета точка от дневния ред:  Одобряване  на задание и 
даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ за 
ПИ 53120.106.284 по КККР на с. Оброчище
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” –19; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” – 0;“ 
РЕШЕНИЕ №227: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; 
чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление с вх. № УТ-2060-
13/ 24.09.20, чл. 125, ал. 1 и ал. 2, ал. 8 от ЗУТ, във връзка с чл. 
59, ал. 1 от ЗУТ; във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗУТ; чл. 108 от ЗУТ; 
чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ и положително становище с Изх. № УТ-
2060-13-002/ 20.11.20 г. на Кмета на гр. Балчик; писмо с Изх. № 
94-00-7239/ А2/ 27.10.2020 г. на Директора на РИОСВ - Варна, 
становище изх. № ИГП 332/ 11.07.2020 г. на „Геозащита“ ЕООД- 
Варна, Общински съвет Балчик реши:
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството 
му на възложител, за изработването на проект за 
ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ  53120.106.284 по КККР на  
с. Оброчище с цел създаване на градоустройствена основа 
за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно 
предназначение – „земеделска“ и НТП – „изоставена оран земя” 
в територия с трайно предназначение – „урбанизирана“ и НТП 
-  за „вилно застрояване“ (Ов), както и въвеждане на режим на 
устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на 
ОУП на община Балчик. 
2. Дава разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ в обхвата 
на ПИ № 53120.106.284 по КККР на с. Оброчище с цел създаване 
на градоустройствена основа за промяна предназначението на 
ПИ от територия с трайно предназначение – „земеделска“ и НТП 
– „изоставена оран земя” в територия с трайно предназначение – 
„урбанизирана“ и НТП -  за „вилно застрояване“ (Ов),  както и 
въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с 
предвижданията на ОУП на община Балчик. 
3. Подробният устройствен план да се придружава от план-схеми 
и планове по чл. 108 от ЗУТ за водоснабдяването, канализацията, 
електрификацията, вертикална планировка, паркоустройство. 
С план-схемите за мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура да се определят видът и техническите размери на 
мрежите и съоръженията, като бъдат изработени в съответствие с 
изходните данни и предписания от съгласувателни писма по чл. 
128а, ал. 2 от ЗУТ. 
4. Да съгласува на проекта за подробен устройствен план със 
специализираните контролни орган, РИОСВ - Варна, „Геозащита 
“ЕООД- Варна, съгласно чл. 128, ал. 6  се извършва по реда на чл. 
127, ал. 2.
Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на 
определените за това места в сградата на общината, района или 
кметството, както и на други подходящи места в съответната 
територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет 
страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;  
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от 
ЗУТ.
По тринадесета точка от дневния ред: Разрешение за изработва-
не на ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата 
инфраструктура „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 
1 kV за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ 
№ 1043 на Път I - 9 ‹›Балчик - Каварна» км 61+200, част от елек-
тронна система за събиране на таксите за ползване на републи-
канската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни 
средства  с обща технически допустима максимална маса над 
3,5т. (Тол) и на база време за  леки автомобили с обща техниче-
ски допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)“ 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” –19; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” – 0;“ 
РЕШЕНИЕ №228: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; 
чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка чл. 150, ал. 6, чл. 125, ал. 
1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването 
на ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата 
инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс 
и дата 12-00-69/ 02.10.2020, в качеството му на възложител, 
проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 
2 от ЗУТ, становище с вх. 12-00-69-002/ 08.12.2020 г. на Главен 
Архитект- Община Балчик -Общински Съвет- Балчик:  
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на 
възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП с общата 
дължина на проектното трасе е приблизително 695m и преминава 
през следните поземлени имоти (ПИ): 
в землището на гр. Балчик, общ. Балчик с ЕКАТТЕ 02508: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ № 16 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 22 декември 2020 г.

- 280m през ПИ № 02508.55.6- гр. Балчик, п.к. 9600, ул. Дунав, вид собств.: Общинска публична, вид 
територия: Урбанизирана, НТП: “За второстепенна улица” 
- 165m през ПИ № 02508.526.253- вид собств.: Държавна частна, вид територия: Територия на 
транспорта, НТП: “За път от републиканската пътна мрежа”, стар номер 53, квартал 0 
 - 250m през ПИ № 02508.526.221- вид собств.: Държавна публична, вид територия: Територия на 
транспорта, НТП: “За път от републиканската пътна мрежа”, стар номер 221, квартал 0.  
2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата 
инфраструктура „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите стационарна контролна 
единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път I - 9 ‹›Балчик - Каварна» км 61+200, част от електронна система 
за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за 
превозни средства  с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за  леки 
автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)“.  
Общата дължина на проектното трасе е приблизително 695m и преминава през следните поземлени 
имоти (ПИ): 
в землището на гр. Балчик, общ. Балчик с ЕКАТТЕ 02508: 
- 280m през ПИ № 02508.55.6- гр. Балчик, п.к. 9600, ул. Дунав, вид собств.: Общинска публична, 
вид територия: Урбанизирана, НТП: “За второстепенна улица” 
- 165m през ПИ № 02508.526.253- вид собств.: Държавна частна, вид територия: Територия на 
транспорта, НТП: “За път от републиканската пътна мрежа”, стар номер 53, квартал 0 
- 250m през ПИ № 02508.526.221- вид собств.: Държавна публична, вид територия: Територия на 
транспорта, НТП: “За път от републиканската пътна мрежа”, стар номер 221, квартал 0.  
3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от 
решението.  
4. Във връзка с преминаването през цитираните имоти е необходимо учредяване на право на 
преминаване по реда на ЗУТ.  
5. Да съгласува проекта за подробен устройствен план със специализираните контролни орган, 
съгласно чл. 128, ал. 6, което се извършва по реда на чл. 127, ал. 2.  
  - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за 
условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.  
 - становища или влезли в сила решения, издадени по реда на глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 
Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за 
това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други 
подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват 
на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;  
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ
По четиринадесета точка от дневния ред:  Предложение за  промяна на  списъка недлъжностните 
лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата 
съгласно приложение № 11-Б, прието с решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС 
Балчик 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 18 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” –18; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;“ 
РЕШЕНИЕ №229: На основание Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни 
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на общината:
      1.Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б. на 
служители в Община Балчик, изпълняващи служебните си задължения пътуващи от други общини 
през 2020г., които имат право на транспортни разходи, както следва: Добавя в списъка с пътуващи:
    -Галин Димитров Петков, Общинска администрация, пътува гр.Балчик гр. Добрич, ст.спецналист 
незаконно строителство; 
2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на 
решението. 
По петнадесета точка от дневния ред: Отпускане финансови помощи на граждани от Община 
Балчик.
 Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС.
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” –19; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;“ 
РЕШЕНИЕ №230 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната 
комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за 
предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински 
съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:
1. Драгомир Баев Цвятков  - за социално подпомагане, в размер на  400,00 (четиристотин) лева. / Да 
се получат от настойника Драгомир Цвятков/
2. Несрин Абилова Ибрямова  - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет ) лева.
3. Анелия Кръстева Рафаилова  - за социално подпомагане, в размер на  400,00 (четиристотин) лева.
4. Елис Самед Ахмедова  - за социално подпомагане, в размер на 150,00(сто и петдесет) лева.
5. Катя Славова Михайлова - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет ) лева. ./ 
Да се получат от Севда Петрова – внучка/
По шестнадесета точка от дневния ред: Приемане на инвестиции в активи публична общинска 
собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич, като част от 
одобрената инвестиционна програма, във връзка е изпълнение на ангажимент на минимално ниво на 
инвестиции съгл. Договор № АВиК-01-1-1 от 07.03.2016г. 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик 
В залата присъстват 16 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” –16; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;“ 
РЕШЕНИЕ №231: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Балчик,
1.Одобрява и приема инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от 
„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД през 2020г., в Община Балчик, като част от 
одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво на 
инвестициите, на стойност 139 771,94лева -съгласно Приложение №1.
2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме действия активите да преминат в 
управление на Асоциацията по „ВиК „на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване 
и канализация Добрич “АД, и бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на 
действащия „ВиК“ оператор, чрез допълване и актуализиране на Приложение № 1 от Договора 
за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 
водоснабдителни и канализационни услуги в изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал.1 от Закона 
за водите
По седемнадесета точка от дневния ред: Определяне на представител на акционера, община 
Балчик в насрочено за 28.01.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството 
в гр. Добрич, ул. „П. Хитов” 24, извънредно Общо събрание на акционерите на “Многопрофилна 
болница за активно лечение Добрич” АД година,
Вносител: Сияна Фудулова Председател на ПКБФЕЕ
В залата присъстват 16 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” –15; ПРОТИВ” – 0; „Възд. се” – 0; “Не гласувал“ – 1;
РЕШЕНИЕ №232: 1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик 
в извънредното общо събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение Добрич“ АД, което 
ще се проведе на 28.01.2021 год. от 10.00 часа, което ще се проведе в административната сграда на 
дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов” 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския 
закон на 12.02.2020 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за 
упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.
2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по 
предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:
- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният проект на решение 
–“Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на 
годишния финансов отчет на дружеството.”
Приложение: Покана за Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно 
лечение-Добрич“ АД;  
По осемнадесета точка от дневния ред: Създаване на нова социална услуга „Асистентска 
подкрепа“, държавно - делегирана дейност
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 16 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” –16; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;“ 
РЕШЕНИЕ №233: На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за 
социалните услуги и чл. 83 б, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалните 
услуги, Общински съвет Балчик:
1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска 

подкрепа“, като държавно-делегирана дейност.
2.Натуралният показател да се определя съгласно 
Решение на Министерски съвет за приемане на Стандарти за 
делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни 
показатели - 46 потребители за 2021 година.
3. Услугата да се администрира от звено, което изпълнява 
Механизма за лична  помощ съгласно Закона за личната помощ, 
Домашен социален патронаж и включва 3 щатни бройки.
4.Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващи 
действия по изпълнение на Решението
По деветнадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на 
Община Балчик по Проект “Красива България”, мярка М01 
„Подобряване на обществената среда в населените места” с обект 
„Изграждане на спортна зала към спортен комплекс в кв.1157, 
УПИ I по плана на град Балчик“
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 16 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 16; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” –0, 
РЕШЕНИЕ № 234: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 
12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община 
Балчик по Проект “Красива България”, мярка М01 „Подобряване 
на обществената среда в населените места” с обект „Изграждане 
на спортна зала към спортен комплекс в кв.1157, УПИ I по плана 
на град Балчик“
1.  Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Проект 
“Красива България” и да реализира обект „Изграждане на спортна 
зала към спортен комплекс в кв.1157, УПИ I по плана на град 
Балчик“ на стойност с ДДС 400 000,00 лв. (четиристотин хиляди 
лева).
2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 280 
000,00 лв. (двеста и осемдесет хиляди лева) с ДДС или 70,00 % от 
общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.
3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта 
дейности върху активите, собственост на Община Балчик.
4. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община 
Балчик да извърши всички последващи правни и фактически 
действия за изпълнение на решението.
По двадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община 
Балчик по Проект “Красива България”, мярка М02 „Подобряване 
на социалната инфраструктура” с обект „Изграждане на 
физкултурен салон в ЦДГ „Чайка“ – гр. Балчик“
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик;
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 15; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” –0, 
РЕШЕНИЕ № 235: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 
12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община 
Балчик по Проект “Красива България”, мярка М02 „Подобряване 
на социалната инфраструктура” с обект „Изграждане на 
физкултурен салон в ЦДГ „Чайка“ – гр. Балчик“
1.  Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Проект 
“Красива България” и да реализира обект „Изграждане на 
физкултурен салон в ЦДГ „Чайка“ – гр. Балчик“ на стойност с ДДС 
400 000,00 лв. (четиристотин хиляди лева).
2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 280 
000,00 лв. (двеста и осемдесет хиляди лева) с ДДС или 70,00 % от 
общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.
3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта 
дейности върху активите, собственост на Община Балчик.
4. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община 
Балчик да извърши всички последващи правни и фактически 
действия за изпълнение на решението.
По двадесет и първа точка от дневния ред: Кандидатстване на 
Община Балчик по Проект “Красива България”, мярка М02-01 
„Подобряване на социалните услуги от резидентен тип” с обект 
„Доизграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари 
хора“
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Гласуване със „ЗА” – 15; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –0, 
РЕШЕНИЕ № 236: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 
1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на 
Община Балчик по Проект “Красива България”, мярка М02-01 
„Подобряване на социалните услуги от резидентен тип” с обект 
„Доизграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари 
хора“
1.  Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Проект 
“Красива България” и да реализира обект „Доизграждане на 
Център за настаняване от семеен тип за стари хора“ на стойност с 
ДДС 400 000,00 лв. (четиристотин хиляди лева).
2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 220 
000,00 лв. (двеста и двадесет с ДДС или 55,00 % от общата му 
стойност, от бюджета на Община Балчик.
3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта 
дейности върху активите, собственост на Община Балчик.
4. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община 
Балчик да извърши всички последващи правни и фактически 
действия за изпълнение на решението.
По двадесет и втора точка от дневния ред: Кандидатстване 
на Община Балчик с проект „Достъп до заетост за търсещите 
работа“ по Процедура за подбор на проектни предложения 
BG05M9OP001-1.059 МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп 
до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно 
безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни 
инициативи за заетост“
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Гласуване със „ЗА” – 15; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –0, 
РЕШЕНИЕ № 237: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, 
т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община 
Балчик по Процедура BG05M9OP001-1.059 МИГ Балчик – Генерал 
Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните 
лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда 
чрез местни инициативи за заетост“
1.Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да 
кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с 
проектно предложение „Достъп до заетост за търсещите работа 
в Община Балчик“ по Процедура BG05M9OP001-1.059 МИГ 
Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от 
пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“.
2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община 
Балчик да извърши всички последващи правни и фактически 
действия за изпълнение на решението.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,
Председател на ОбС Балчик


