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 Сервиз за компютри 
 „LIBRA“  

тел. 0878 463 231  
раб..време от понеделник до пе-

тък 9.00-17.00 ч. 
поч.дни: събота и неделя 

Ивайло Цветков 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 20

от заседание на Общински съвет – Балчик, 
проведено на 29 април2020 година

ІІI.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 
цитираните по- горе населени места в Община 
Балчик.

IV. Упълномощава Кмета на общината да 
извърши всички правни и фактически действия 
по реализиране на настоящото решение.

РЕШЕНИЕ №315: На основание: чл.21, 
ал.1, т.10 и т.24 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация и договор/споразумение за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№ BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 
г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 
по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подо-
бряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията 
за Водено от общностите местно развитие на СНЦ 
„МИГ-Балчик-Генерал Тошево“, по Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана 
от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграж-
дане на парк в град Балчик“, сключен между 
Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево 
и ДФ „Земеделие”, Общинският съвет

РЕШИ:
1. Упълномощава  кмета  на  община Балчик  

да  подпише  Запис  на заповед, без протест и 
без разноски, платима на предявяване в полза 
на ДФ„Земеделие”  в  размер до 24 373,82 лева 
(двадесет и четири хиляди триста седемдесет и 
три лева и 82 ст.) за обезпечаване на 100 % от 
заявения размер на разходите за авансово ДДС 
по договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG06RDNP001-19.108-
0001-C01 от 05.09.2019 г., за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура” от Стратегията 
за Водено от общностите местно развитие 
на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево“, по 
Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), 
съфинансирана от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
за Проект „Изграждане на парк в град Балчик“, 
сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-
Генерал Тошево и ДФ „Земеделие”.

2.Възлага на кмета на община Балчик да 
подготви необходимите документи за получаване 
на авансово ДДС по договор № BG06RDNP001-
19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г. и да ги представи 
пред ДФ „Земеделие”.

По единадесета точка от дневния ред:Издаване 
на Запис на заповед от Община Балчик, в полза 
на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна 
агенция, обезпечаваща авансово плащане по 
Договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 
от 05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” 
от Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал 
Тошево“, по Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 
– 2020 г.), съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк в град 
Балчик“, сключен между Община Балчик, МИГ-
Балчик-Генерал Тошево и ДФ „Земеделие”

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик

В залата присъстват 18общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” –18; ПРОТИВ” 

– 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;“ 
РЕШЕНИЕ №316:На основание: чл.21, ал.1, т.10 

и т.24 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-
19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от 
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-
Балчик-Генерал Тошево“, по Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
за Проект „Изграждане на парк в град Балчик“, сключен между Община 
Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево и ДФ „Земеделие”, Общинският 
съвет

РЕШИ:
1.  Упълномощава  кмета  на  община  Балчик  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 
ДФ „Земеделие”  в  размер  до  121 869,09 лева (сто двадесет и една хиляди 
осемстотин шестдесет и девет лева и 09 ст.) за обезпечаване на 100.00 % 
от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 
05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево“, 
по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
(ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк 
в град Балчик“, сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал 
Тошево и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Балчик да подготви необходимите до-

кументи за получаване на авансовото плащане 
по договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 
от 05.09.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Зе-
меделие”.

РЕШЕНИЕ №317На основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от ЗМСМАи 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.Е. М. Александрова- за лечение, в размер на  
150,00 (сто и петдесет) лева

2.М. Р. Станева- социално подпомагане, в 
размер на  200,00 (двеста) лева

3. М. С. Христов-  за лечение, в размер на 
300.00 (триста) лева

4.И. И. Муса- за лечение в размер на 200,00 
(двеста) лева.

5. Н. Й. Василев– социално подпомагане в 
размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

РЕШЕНИЕ № 318На основание чл. 21, ал. 1, 
г. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 a, ал.. 4 и 
5 от Закона за народните читалища. Общински 
съвет - Балчик

реши :
Приема докладите и обобщените отчети 

за приходите и разходите на читалищата на 
територията на община Балчик за осъществените 
дейности и изразходваните от бюджета средства 
през 2020 година, както следва:

1.1.НЧ “Паисий Хилендарски-1870“ град Бал-
чик

1.2.НЧ “Васил Левски-1959” град Балчик
1.3.НЧ “Свобода-1897vсело Гурково
1.4 НЧ “Велко Ангелов-1940“ село Дропла 
1.5.НЧ “Йордан Йовков-1941“ село Змеево
1.6.НЧ “Бачо Киро-1939’’ село Кранево
1.7.НЧ “Просвета-1901” село Оброчище
1.8.НЧ “Христо Смирненски-1914“ село Се-

нокос
1.9.НЧ “Просвета-1900“ село Соколово
1.10.НЧ “Стефан Караджа-1941“ село Стражица

РЕШЕНИЕ № 319:На основание чл. 45, ал. 9 
от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, приема 
повторно Решение № 301 по Протокол № 19 от 
заседание на Общински съвет Балчик, проведено 
на 08.04.2021 година. 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,
Председател

на ОбС Балчик 


