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По първа точка от дневния ред: 
Актуализация на бюджета 2020г.  на 
Община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет 

на Община Балчик
В залата присъстват 20 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 20; ПРОТИВ” – 0; 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, 
РЕШЕНИЕ №203: На основание чл.52, ал.1 и чл.21, 
ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 
чл.124 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ 
за 2020 година, ПМС № 381 от 30.12.2019 г. за 
изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година и Наредбата 
за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на общинския бюджет на общината, 
предлагам следния проект за

решение:

1.Общински съвет Балчик приема актуализиран 
бюджет на Община Балчик за 2020 година, както 
следва:
            1.1. Приходи в размер на 26 969 000 лв., 
съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата 
дейности в размер на 11 663 660 лв.;
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 
15 305 340 лв.
1.2. Разходи в размер на 26 969 000 лв., разпределе-
ни по функции, дейности и отговорности, съгласно 
Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности разходи 
в размер на 11 663 660 лв.;
1.2.2. За местни дейности разходи в размер на 14 
048 809 лв.;
1.2.3. За дофинансиране разходи в размер  на 1 256 
531 лв.;
1.2.4. Резерв в делегираните от държавата дейности 
в размер на 34 902 лв.;
1.2.5. Резерв в местни дейности 100 000 лв.
2. Приема актуализирана инвестиционната програма 
за 2020 г. (поименен списък по обекти, видове 
разходи и източници на финансиране) в размер 
на 10 772 630 лв., съгласно Приложение № 5 и 
Приложение №5а.
3. Утвърждава актуализиран разчет за следните 
целеви разходи и субсидии:
 3.1. Актуализирани субсидии за читалища 655 
608 лв., съгласно Приложение № 7 (в т.ч. 269 328 лв. 
от местни приходи);
     3.2. Актуализирани разходи за развитие на спорта 
в размер на 700 735 лв., съгласно Приложение № 10;
     3.3. Актуализирани разходи за други дейнос-
ти по културата в размер на 35 000 лв., съгласно 
Приложение № 9;
     3.4. Актуализирана програма за развитие на 
туризма в размер на 1 000 000 лв., съгласно Прило-
жение № 8;
4. Приема за сведение протокола от публичното 
обсъждане на актуализацията на бюджета.  
5. Общински съвет задължава Кмета на Общината 
да предприеме последващи мерки за изготвянето 
на актуализирания бюджет по пълна бюджетна 
класификация, както и действия  по изпълнение на 
приетият от Общински съвет актуализиран бюджет 
на Община Балчик за 2020 г.
По втора точка от дневния ред:  Актуализация на 
бюджет на СУ “Христо Смирненски” с. Оброчище 
за 2020 г. в дофинансиране
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
В залата присъстват 20 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 20; ПРОТИВ” – 0; 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, 

РЕШЕНИЕ №204: На основание чл.125 от Закона 
за публични финанси (ЗПФ) и чл.27 от Наредбата 
за условията и реда за съставянето на бюджетна 
прогноза за следващите три години и съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет:
1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бю-
джета на СУ “Христо Смирненски” с. Оброчище в 
дофинансиране, дейност 322 „Неспециализирани 
училища без професионални гимназии“ да бъде 
актуализиран в увеличение с 10 000 лева -  разходи 
за гориво за отопление.
2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на зало-
жения резерв за 2020 г.
3.Задължава кмета на Общината да предприеме 
последващи действия за изпълнение на решението.
По трета точка от дневния ред: Вземане на решение 
на общински съвет за удължаване на срока на 
Договор подписан между Община Балчик и „Фонд 
за органите на местното самоуправление в България 
- ФЛАГ“ ЕАД
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 15

от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 25 ноември 2020 година

В залата присъстват 20 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 20; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,
РЕШЕНИЕ №205: 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
1. Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение  № 606 по Протокол № 41 от 
13.06.2019 година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ“ за изпълнение на 
одобрения по ТГС „2007-2013г.” Договор за БФП РД-02-29-38/26.02.2019г., и № 
156725/28.12.2018г., за проект „ Синергия на природата и културата-потенциал 
за развитие на Трансграничния регион”, 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 25.08.2021г., с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
2.В предвид на  това, че  съгласно решение № 606 от 13.06.2019г., на
Общински съвет Балчик и подписания договор за кредит с ФОНД“ФЛАГ“ 
срок на погасяване 25.11.2020г., предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за 
удължаване срока на погасяване на остатъка от главницата с още девет месеца, 
тъй като нашите опасения са, че до 25.11.2020г., няма да ни бъдат възстановени 
извършените и разплатени разходи по проекта.
Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет гр.Балчик допуска 
настоящето решение за предварително изпълнение поради кратките срокове, 
за предоговаряне на договора за кредит.
3.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за 
изпълнение на решението.
По четвърта точка от дневния ред: Изпълнение на Договор № MDP-nn-01-5/
l1.03.2020.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик 
В залата присъстват 20 общински съветници
Поименно гласуване със „За” –20; „Против” – 0 „Въздържал се” – 0;

РЕШЕНИЕ №206: 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 за органите на мест-
ното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 
дългосрочен
общински дълг с цел реализация на проект: „Осигуряване па достъпни среда и 
създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност 
и жителите на гр. Балчик“, финансиран по Процедура за подбор на проектни 
предложения BG14MFOPOO 1-4.008, Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции 
в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и 
морския потенциал на територията” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла 
— Каварна Балчик чрез Административен договор № MDP-nn-01-5/11.03.2020 
год. За предоставяне на БФП, сключен между Министерство на земеделието, 
храните и горите, „МИРГ Шабла - Каварна - Балчик“ и Община Балчик., при 
следните основни параметри:
Максимален размер на дълга - 464 246,40 (четиристотин шестдесет и 
четири хиляди двеста четиридесет и шест лева и 40 ст.) лева с вкл. ДДС
 Валута на дълга – лева-Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор 
за общински заем
Условни 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 Министерство 
на земеделието, храните и горите съгласно Административен договор № MDP-
nn-01-5/11.03.2020 год., възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта 
и/или 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 Административен 
договор № MDP-nn-01-5/l 1.03.2020 год., за предоставяне на БФП, сключен 
между Министерство на земеделието, храните и горите. „МИРГ Шабла - Ка-
варна - Балчик“ 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 Административен договор № MDP-nn-01- 5/11.03.2020 год., за пре-
доставяне на БФП. сключен между Министерство на земеделието, храните и 
горите, „МИРГ Шабла - Каварна - Балчик“ 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 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 кредит,
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 решението по т. 2
По пета точка от дневния ред: Даване на съгласие за участие с проектно 
предложение пред Фонд „Социална закрила“ за предоставяне на услугата 
„Обществени трапезарии“ през 2021 година
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „За” –20; 
Против” – 0 „Въздържал се” – 0;
     РЕШЕНИЕ №207: На основание 
чл.21, ал. 1, т.8, т.23 и чл. 17, ал. 
1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет Балчик
РЕШИ:
- ДАВА съгласие Община Балчик да участва с 
проектно предложение за реализиране на услугата 
„Обществени трапезарии“ пред Фонд „Социална 
закрила“ на стойност 37 376,00 лв. 
- ОПРЕДЕЛЯ дейността по предоставянето на 
топла храна като местна дейност по смисъла на 
Закона за публичните финанси.
- Средствата за реализиране на услугата „Обществени 
трапезарии“ са осигурени от Фонд „Социална 
закрила”
IV.ВЪЗЛАГА  на Кмета на Община Балчик да 
извърши последващите съгласно закона действия.
По шеста точка от дневния ред: Инвестиционни 
проекти след реализирането на които се предвижда 
да се разкрият минимум 50 постоянни работни места.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
 В залата присъстват 21 общински съветници
Поименно гласуване със „За” –18; Против” – 0; 
„Въздържал се” –3; 

     РЕШЕНИЕ №208 1. На основание чл. 21, ал. 
1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 6 от ЗМДТ, съгласно 
чл. 41, ал. 3 от НОАМТЦУТОБ. Общински съвет 
Балчик:
1.Дава съгласие заявителя на искане с вх. № 94-
00-1475-001/ 27.10.20 г., да се освободи от запла-
щане на дължимите такси за технически услуги и 
административни дейности, посочени в чл. 43 и 
приложената към него таблица от НОАМТЦУТОБ, 
като заплащат еднократна такса в размер на 5000 лв.
2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши 
последващите правни и фактически действия, във 
връзка с взетото в т. 1 решение.
По седма точка от дневния ред: Предложение 
за промяна списъка на длъжностните 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 21 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” -21 ; ПРОТИВ” -0; 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” -0;

РЕШЕНИЕ №209: 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:
    -Дияна Райнова, месторабота ЦНСТ-ДБУ, пътува 
гр.Балчик - гр. Добрич, длъжност социален работник;
2.Задължава кмета на Общината да предприеме 
последващи действия за изпълнение на решението. 
По осма точка от дневния ред: Разглеждане на 
заявление от Звезда Антонова Паунова от гр. Варна 
за прекратяване на съсобственост по отношение на 
ПИ № 39459.506.84 по кадастралната карта на с. 
Кранево, м. „Поляните“, общ. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
В залата присъстват 20 общински съветници:
Поименно гласуване със „ЗА” –20; „ПРОТИВ” – 0;
 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 

РЕШЕНИЕ №210: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОР-
ПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление 
вх. № ОС-3011-11/14.10.2020 г. Общински съвет 
Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобстве-
ността между Община Балчик и Звезда Антонова 
Паунова по отношение на ПИ № 39459.506.84 по 
кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните“, 
целия с площ от 727 м2, като Звезда Паунова изкупи 
частта на Община Балчик, равняваща се на 127 м2 
(сто двадесет и седем квадратни метра) идеални 
части, актувани с АОС № 4860/27.10.2020 г. 
2. Одобрява пазарната оценка на общинската част 
от имота в размер на  4414.00 лв. (четири хиляди 
четиристотин и четиринадесет лева).         
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извър-
ши последващите правни и фактически действия по 
изпълнение на решението.  


