
                                                                           ОБЩЕСТВО                     4 - 10 март  2021 г.         5

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ № 18

от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 25февруари 2021 година

По тринадесета точка от дневния ред:Отдаване под наем чрез търг с 
тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, 
представляващи терен за поставяне на 2 броя рекламно-
информационни елементи с обща площ 2,20 кв. м;
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 15; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
- 0
РЕШЕНИЕ № 261 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 заотдаване под наем части от имоти публична 
общинска собственост, както следва:
т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.131 по 
кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 
1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1,10  кв.м., 
за срок от 3 години.
т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.131 по 
кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 
1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1,10  кв.м., 
за срок от 3 години.
 2. Утвърждава начална годишна наемна цена:
По т.1.1 за площ  от 1,10 кв.м.  в размер на 54.45 лв. / петдесет и четири 
лева и четиридесет и пет стотинки / без ДДС.
По т.1.2 за площ  от 1,10 кв.м.  в размер на 54.45 лв. / петдесет и четири 
лева и четиридесет и пет стотинки / без ДДС.
По четиринадесета точка от дневния ред:Освобождаване на 
задължени лица предприятия, преустановили стопанската си дейност, 
осъществявана в недвижим имот на територията на община Балчик, 
вследствие на извънредното положение, обявено с решение на НС от 
13.03.2020 г. от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по 
сметосъбиране и сметоизвозване.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 15; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 262:На основание чл. 21, ал. 2 вр. с ал. 1, т. 23, т. 24, чл. 20 
вр. с чл. 17 ЗМСМА, §3 ПЗР към ЗИЗМДТ, §7 НОАМТЦУТОБ и във връзка 
с Решение №186, Протокол №14 от заседание на ОбС Балчик, проведено 
на 29.10.2020 г., като взе предвид доклад вх. №26-00-484- 003/05.02.2021 г. 
на комисия, назначена със Заповед №64/18.01.2021 г. на кмета на Община 
Балчик, Общински съвет - Балчик

Реши:
Освобождава от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по 
сметосъбиране и
сметоизвозване за периода 2020 г. следните задължени лица:
1.	  „Белвю“ ООД с ЕИК 124619948
2.	  „Софарма“ АД с ЕИК 831902088
3.	  „Иистленд“ ЕООД с ЕИК 201112049
Приложение: Доклад вх. №26-00-484-003/05.02.2021 г. на комисия, 
определена със Заповед №64/18.01.2021 г. на кмета на Община Балчик.
По петнадесета точка от дневния ред:Програма за опазване на околната 
среда на община Балчик с период на действие 2021 - 2025г. 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 14 общински съветници
Гласуване с вдигане на ръка със „ЗА” – 14; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 263:На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и 
т. 23 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на чл. 79, ал. 1 от Закона за 
опазване на околната среда
1.Общински съвет гр. Балчик приема Програмата за опазване на 
околната среда 2021 г. – 2025 г. на община Балчик.
2.Общински съвет гр. Балчик упълномощава Кмета на Община 
Балчик да предприеме всички последващи правни и фактически 
действия във връзка с  реализирането на програмата.
По шестнадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление 
от ЕТ „Васил Григоров“ за учредяване право на пристрояване към 
съществуваща търговска сграда в гр. Балчик, жк „Балик”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 15; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” – 0;
РЕШЕНИЕ № 264:1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, 
ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка 
със заявление вх. № ОС-3013-1/27.01.2021 г. Общински съвет – Балчик 
одобрява пазарна оценка в размер на 2982.00 лв. (две хиляди деветстотин 
осемдесет и два лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване 
на ЕТ „Васил Григоров“, за изграждане на пристройка с РЗП 115 м2 
към съществуващ търговски обект, построен върху общинска земя, 
представляваща УПИ ІІІ, кв. 121 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.76.7 
по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4896/04.02.2021 
г.   
По седемнадесета точка от дневния ред: Изменение и допълнение на 
Решение №245, взето с Протокол №17 от 28.01.2021г., за добавяне на 
следните два имота- пасища и мери от общинския поземлен фонд с 
идентификатори 53120.104.39- 63.46 дка и 53120.19.129-101.82 дка в 
списъка на пасищата и мерите за общо ползване /чл.37о от ЗСПЗЗ/ в 
землището на с. Оброчище
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 14 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 14; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” – 0, 
РЕШЕНИЕ № 265:На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка чл.37о, ал.1 и ал.4 
от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 14, ал. 
7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Балчик реши:
 1.Изменя и допълва Решение №245, взето с Протокол №17 от 
28.01.2021г., касаещо
раздел II, т.1 частта в землището на с. Оброчище, като бъдат добавени 
в списъка следните имоти с идентификатори 53120.104.39- 63.46 дка и 
53120.19.129-101.82 дка с начин на трайно ползване- пасища и мери за 
общо ползване от ОПФ за стопанската 2021-2022г.
2.На основание чл. 25, ал.1 от Закон за собствеността и ползването на 
земеделските
земи, общински съвет - Балчик определя такса на декар полагаща 
се по кадастрална карта площ от пасища, мери за общо ползване за 
стопанската 2021/2022 год. в размер на 1 лев /един лев/ на декар. 
3.Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от 
ЗМСМА, 30%
от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища 
и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно 
значение в цитираното по- горе населено място в Община Балчик.
4.Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни 
и фактически
действия по реализиране на настоящото решение.
5.В останалата си част Решение №245 по Протокол №17 от 28.01.2021г. 
оставанепроменено.
Приложение: Докладна с Вх. №10-00-40/16.02.2021г.от Кмета на 
с.Оброчище.
По осемнадесета точка от дневния ред:Сключване на договори за наем 
по реда на чл.102, ал.3 от Закона за лечебните заведения
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 13; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
–2, 
РЕШЕНИЕ № 266:На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във 
връзка с докладна записка на кмета
на Община Балчик с вх. № .............................................................................
/докладната ......................................................................................................
записка..............................................................................................................
от .......................................................................................................................
настоящото/ ......................................................................................................
относно
приложението на чл. 102 от Закона за лечебните заведения и възражение 
с вх. №26-00- 261/28.01.2021 г., Общински съвет- гр. Балчик реши:
ОТМЕНЯ Решение №223 по Протокол № 16/22.12.2020г. на Общински 
съвет град
Балчик, с което е дадено съгласие за отдаване под наем на медицински 
кабинети№104;105;202;220 и 222, ведно с манипулационните с 
№№102;103;109;110.
ОТМЕНЯ Решение №224 по Протокол № 16/22.12.2020г. на Общински 
съвет град
Балчик, с което е дадено съгласие за отдаване под наем на 
стоматологични кабинети

№№111 и 113.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 18 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 и чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения 
Общински съвет- гр. Балчик реши:
I. Упълномощава управителя на „Медицински център- I Балчик“ ЕООД да
сключи договори в съответствие с чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и действащата Тарифа за 
определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на Общински съвет- Балчик с посочените 
по- долу лекари за следните помещения:
1. Медицински кабинет №104, ползван от д-р Мария Петрова Георгиева, ведно със съвместно ползваните с другите 
лекари манипулационни помещения за помещение №102; №103; №109; №110;
2. Медицински кабинет №105, ползван от д-р Филка Андонова Колева, ведно със съвместно ползваните с другите 
лекари манипулационни помещения №102; №103; №109; №110;
3. Медицински кабинет №202, ползван от д-р Йорданка Славеева Коцовска, ведно със съвместно ползваните с 
другите лекари манипулационни помещения №102; №103; №109; №110;
4. Медицински кабинет №220, ползван от д-р Евгения Ефтимова Арсова, ведно със съвместно ползваните с 
другите лекари манипулационни помещения №102; №103; №109; №110;
5.Медицински кабинет №222, ползван от д-р Розалина Бригадирова Попова, ведно със съвместно ползваните с 
другите лекари манипулационни помещения №102; №103; №109; №110;
6. Стоматологичен кабинет №111, ползван от д-р Христо Милков Игнатов;
7.Стоматологичен кабинет №113, ползван от д-р Даниела Атанасова Йотова.
II.	 Дава съгласие управителят на „Медицински център- I Балчик“ ЕООД да
извършва промяна на сключените договори в зависимост от действащата законова и подзаконова нормативна 
уредба, както и актовете, които издава и одобрява Общински съвет- гр. Балчик.
По деветнадесета точка от дневния ред: Вземане на решение на Общински съвет за удължаване на Договор 
подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 15; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –0, 
РЕШЕНИЕ № 267:На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за 
общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

РЕШЕНИЕ
Общински съвет Балчик изменя т.1 за сключване на Решение№ 622 по Протокол № 43 от 12.09.2019 година за 
сключване на договор с Фонд „ФЛАГза изпълнение
По ТГС 2014-2020 г.”Договор на БФП45764/29.03.2019г., и Партньорско споразумение между общините 
Балчик и Мангалия от 05.02.2019 г., за проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия 
и Балчик до TEN-T инфраструктурата“, финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за 
Трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния- България 2014-2020г., в частта:
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване - до 25.12.2021 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 
предсрочно погасяване.
По двадесета точка от дневния ред Приемане на промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, 
(приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело 
№ 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, 
публикувано на 17.07.2017г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с 
Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 
г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486 от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на 
Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС 
Балчик), публикувани на интернет страницата на Община Балчик на основание чл.26, ал.2 от ЗНА.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 14 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 14; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –1, 
РЕШЕНИЕ № 268:На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, във връзка с чл.20, във връзка с чл.17 ал.1, т.1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, с чл.9 от Закона за местните данъци 
и такси във връзка с чл. 12, ал.14 от ЗАвП, чл.28, ал.1 от ЗНА, обявление по чл.26, ал. З от ЗНА, чл.11, ал.З 
предложение второ от ЗНА и чл.79 от АПК, Общински съвет – Балчик

РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Балчик,  (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 
г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 
29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол 
№ 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по 
Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486  от 26.11.2019 г. по Адм. дело 
№ 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. 
на ОбС Балчик).
В Глава трета се добавят допълнителни членове, със следното съдържание:
Чл. 57 (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и за 
вписване на промени се събират такси, както следва:
1. За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100.00 лв.
2. За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство - 10.00 лв. 
3. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършването на таксиметров превоз на пътници 
- 10.00 лв. 
4. За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници - 100.00 лв. 
(2) Срокът за извършване на услугите по т. 1, т. 3 и т. 4 е 14 дни.
(3) Срокът за извършване на услугата по т. 2 е 7 дни.
(4) Таксите по ал. 1 се заплащат при подаване на заявление.
Чл. 58 Заявления, във връзка с извършване на таксиметров превоз на пътници се подават в деловодството на 
Община Балчик или чрез Система за сигурно електронно връчване. Образци на заявления, съгласно Наредба № 
34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се получават от деловодството и са публикувани на 
сайта на Община Балчик. 
Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.
По двадесет и първа точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.232 по кадастралната карта на 
гр. Балчик 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Гласуване със „ЗА” – 15; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –0, 
РЕШЕНИЕ № 269:1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 
от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с 
решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен 
търг на общински имот, съгласно АОС № 4874/20.01.2021 г., представляващ незастроен УПИ VІІ, кв.2046 по ПУП 
на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.232 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 321 м2  (триста двадесет и един 
квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 200.00 лв. (седем хиляди и двеста лева), без ДДС като 
начална цена за провеждане на търга; 
3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, 
определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 
238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.
По двадесет и втора точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.231 по кадастралната карта на 
гр. Балчик 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 15; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, 
РЕШЕНИЕ № 270:1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 
от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с 
решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен 
търг на общински имот, съгласно АОС № 4873/20.01.2021 г., представляващ незастроен УПИ VІ, кв.2046 по ПУП 
на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.231 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 318 м2  (триста и осемнадесет 
квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 135.00 лв. (седем хиляди сто тридесет и пет лева), без 
ДДС като начална цена за провеждане на търга; 
3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, 
определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 
238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.
По двадесет и трета точка от дневния ред: Отдаване под наем на язовир „Ляхово“ – публична общинска 
собственост, находящ се в землището на с. Оброчище, общ. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 14; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1;
РЕШЕНИЕ № 271: На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
§ 12 от ПЗР на Закона за водите във връзка с чл.5, ал.2 и § 4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, 
чл.14, ал7 и ал.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 16, ал.2 от Наредбата определяща реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет- Балчик,
I. Дава съгласие да бъде отдаден под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 10 (десет години) 
следния недвижим имот – публична общинска собственост:
- имот с ПИ №53120.45.27 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с площ 52,485 дка с 
начин на трайно ползванеязовир „Ляхово“ с АПОС № 501/06.11.2020г.;
II. Цел: Отдаване под наем на язовир „Ляхово “, предназначен за напояване и зарибяване;
III.Вид на търга: -публичен търг с тайно наддаване;
IV. Начална тръжна цена: 2760 лв. (две хиляди седемстотин и шестдесет лв.) годишна наемна цена без ДДС.
V. Срок на отдаване: 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора;
VI. Възлага на Кмета на община Балчик да организира тръжна процедура и сключи договор за наем със спечелилия 
участник.
VII. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране 
на настоящото решение. 
По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за приемане на Общински план за младежта  за 2021 
г. на Община Балчик
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Гласуване с вдигане на ръка „ЗА” – 15; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, 
РЕШЕНИЕ № 272 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 и чл. 16 
от Закона за младежта (Обн. - ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г.,изм.и доп. ДВ. бр.68/2.08.2013г., бр.14/20.02.2015г., бр. 
24/16.03.2018 г. и доп. Бр. 77/18.09.2018 г.), Общински съвет – Балчик

Р Е Ш И :
1. Приема Годишен доклад за младежта за 2020 година в Община Балчик.
2. Приема Общински план за младежта за 2021 година в Община Балчик.
3. Упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме всички 
правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.
По двадесет и пета точка от дневния ред: Изпълнение на Договор № 
BG06RDNP001-19.144-0002-C01 от10.04.2020г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 15; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 273: 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 дълг, Общинският съвет на 
Община Балчик

РЕШИ:
     1.Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” 
ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел 
реализация на проект: „Възстановяване на велоалея в сервитут на 
път DOB1149“, финансиран от Програма за развитие на селските 
райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик 
- Генерал Тошево“ Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване 
в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, при 
следните основни параметри:-  Максимален размер на дълга - 281 723,09 (двеста 
осемдесет и една хиляди седемстотин двадесет и три лева и 09 ст.) лева 
с вкл. ДДС-  Валута на дълга - лева- Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет е договор за 
общински заем-  Условия за погасяване:
-	  Срок на погасяване - до 24 месеца, считано от датата 
на подписване на договора за кредит, с възможност 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 № BG06RDNP001-19.144-0002-С01/10.04.2020 г., 
възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта и от собствени 
бюджетни средства.-  Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR 
плюс максимална надбавка от 4.083 %-  Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски 
- съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка-  Начин на обезпечение на кредита:
-	  Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик 
по Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-19.144-0002-
C01/10.04.2020r., сключен между Държавен фонд „Земеделие“, МИГ 
-Балчик - Генерал Тошево и Община Балчик, постъпващи по банкова 
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също 
са обект на особен залог;
 Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик, 
произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща 
средства от възстановен данък върху добавената стойност (ДДС) 
във връзка с изпълнението на горепосочения проект по     Договор за 
безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-19.144-0002-С01/10.04.2020 г, 
сключен между Държавен фонд „Земеделие“, МИГ -Балчик - Генерал 
Тошево и Община Балчик;
- 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, 
както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна 
субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „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 кредит, да го подаде в офиса на „Фонд 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 решението пот. I.
По двадесет и шеста точка от дневния ред: Кандидатстване на 
Община Балчик по Обявление за набиране на проектни предложения 
за финансиране от Фонд „Социална закрила“ със Заповед № РД01-
4/12.01.2021 г. на Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и 
социалната политика и УС на ФСЗ;
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 15; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 274:1. 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 
с проектно предложение по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни 
активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, 
реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за 
предоставяне на социални услуги“, финансиран от Фонд „Социална 
закрила“(ФСЗ) със Заповед № РД01-4/12.01.2021 г. на Лазар Лазаров – 
заместник-министър на труда и социалната политика и УС на ФСЗ
1.  Дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проектно 
предложение към Фонд „Социална закрила“, Компонент 1 „Придобиване 
на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и 
изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата 
материална база за предоставяне на социални услуги“ на стойност с ДДС 
55 000,00 лв. (петдесет и пет хиляди лева).
2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 5 000,00 лв. 
(пет хиляди лева) с ДДС или 10,00 % 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 седма точка от дневния ред: Кандидатстване на Община 
Балчик пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на 
околната среда“(ПУДООС), за финансиране на проект: „Реконструкция 
на водоснабдителната система на с. Оброчище, общ. 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 № 275: 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 
пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната 
среда“(ПУДООС), за финансиране на проект: „Реконструкция на 
водоснабдителната система на с. Оброчище, общ. Балчик“
1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства пред „Предприятие за 
управление на дейностите за опазване на околната среда “(ПУДООС), за 
финансиране на проект „Реконструкция на водоснабдителната система 
на с. Оброчище, общ. Балчик“.
2. Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими 
стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.
По двадесет и осма точка от дневния ред: Кандидатстване на 
ОбщинаБалчик пред „Предприятие за управление на дейностите за 
опазване на околната среда“(ПУДООС), за финансиране на проект: 
„Разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна 
мрежа на с. Кранево, община 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 № 276: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 пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на 
околната среда“(ПУДООС), за финансиране на проект: „Разширение 
и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на с. 
Кранево, община Балчик“
1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства пред „Предприятие за 
управление на дейностите за опазване на околната среда “(ПУДООС), за 
финансиране на проект „Разширение и рехабилитация на водопроводната 
и канализационна мрежа на с. Кранево, община Балчик “.
2. Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими 
стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,
Председател на ОбС Балчик


