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По първа точка от дневния ред:Повторно приемане на Решение 
№ 347 от Протокол № 23 от 02.07.2021г. заседание на ОбС Балчик.

Вносител: Сияна Фудулова – председател на ПКБФЕЕ
РЕШЕНИЕ № 366 На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

Общински съвет гр. Балчик, приема повторно Решение № 
347 по Протокол № 23 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 
02.07.2021 година.

По втора точка от дневния редОтмяна на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ 
И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА 
ТЕРОРИЗМА НА ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ, БЪЛГАРИЯ приети с 
Решение № 571 по протокол 39/09.05.2019 г. на Общински съвет - Балчик

Вносител: Сияна Фудулова – председател на ПКБФЕЕ
РЕШЕНИЕ № 367:На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във вр. § 1, т. 5 от 

ЗИДЗМИП, Общински съвет гр. Балчик,отменя Вътрешни правила за контрол и пре-
дотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на община Балчик, 
приети с Решение № 571 по протокол 39/09.05.2019 г. на Общински съвет - Балчик

По трета точка от дневния ред:Одобряване на извършените разходи за 
командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на 
Общинския съвет за периода от 01.04.2021г.до 30.06.2021г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ №368:На основание чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 

4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за 
служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета 
на Община Балчик за периода от 01.04.2021 до 30.06.2021г., в размер на  – 258,84лв., 
отчетени като разход по Функция “Общо държавни служби“, Д/ст 122, подпараграф 
10-51;

№ по 
ред

Отчетен 
месец

Извършени 
разходи за 

командировки 
в страната и 

получени средства 
от кмета на Община 

Балчик

Извършени разходи 
за командировки в 

чужбина и получени 
средства от кмета на 

Община Балчик

1 м. 04.2021г. 0,00лв. 0,00лв.

2 м. 05.2021г.  0,00лв. 0,00 лв.
3 м. 0 6.2021г. 258,84 лв. 0,00 лв.

Общо : 
258,84лв.

Общо :0,00лв.

№ по 
ред

Отчетен 
месец

Извършени 
разходи за 

командировки 
в страната и 

получени средства 
от председателя  на 

Общински съвет

Извършени разходи за 
командировки в чужбина 

и получени средства 
от председателя  на 

Общински съвет

1 м. 04.2021г. 0,00 лв. 0,00 лв.
2 м. 05.2021г. 0,00 лв. 0.00 лв.
3 м. 06.2021г. 0,00 лв. 0.00 лв.
Общо :0,00лв. Общо :0,00лв.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за преразглеждане и подлагане 
на ново гласуване на проект-решение с Вх. № 417/21.10.2020г., внесено в Общински 
съвет – Балчик

Вносител: Христо Христов – Председател ПКУТСЕ
РЕШЕНИЕ №369: 1. На основание чл.21 ал.1 г.8 н т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка е чл.134, ал.2, т.6 от 
Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава съгласие 
за изменение па Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване 
и промяна на действаща улична регулация за УПИ II в кв.7 по план на К.З.  
”Двореца” гр. Балчик.

Промяната има за цел:
- Южната граница на УПИ II, кв.7 по плана на К.З. ”Двореца“ да бъде приведена 

в съответствие с южната граница на ПИ 02508.7.104 по КК на гр.Балчик;
 -ширината на улицата от 12,00м. ще се намали на 6,00м., като в общинския имот 

останалите 6,00м. се предвиждат за паркиране;
- предлага се мястото за връзка на брегоукрелително съоръжение „Дамба“ с улица 

да бъде в рамките на останалата част от улицата.
2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по 

изпълнение на решението.
По пета  точка от дневния ред:Завишаване на бюджет на общинска администрация 

в местна дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички”, точка Баскетболен клуб 
„Черноморец“ Балчик с 10 000 лева

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ №370:На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с 

чл.125 от 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 бюджета на общинска администра-
ция да бъде завишен с 10 000 лева, в местна дейност 714 “Спортни бази за спорт 
за всички”, § 45-00 “Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел”, за закупуване на екипировка и покриване на разходи по спортен 
календар на Баскетболен клуб „Черноморец“ гр. Балчик.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2021 г.
3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпъл-

нение на решението.
По шеста точка от дневния ред:Предложение за осигуряване на допълнително 

финансиране, за издръжката на 2-ма румънски полицейски служители, които да 
работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения 
ред на територията на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
 РЕШЕНИЕ № 371: На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и предложение 

от Никола Панчев директор на Областна дирекция на МВР – Добрич с вх. № ЕО-
338 от 17.05.2021 г 

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да се осигури допълнително финан-
сиране за издръжката на 2-ма румънски полицейски служители, които да работят 
съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред 

на територията на гр. Балчик през летния туристически 
сезон 2021 г. в размер на 2 000 лева.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на зало-
жения резерв за 2021 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме 
последващи действия за изпълнение на решението.

По седма точка от дневния ред:Приемане Отчет за 
касово изпълнение на бюджета на Община Балчик 
за периода от 01 януари 2020г. до 31 декември 2020 
година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик

РЕШЕНИЕ №372:На основание чл.21, ал.1, т.6 от 
ЗМСМА, чл.140 ал.1 от Закона за публични финанси 
и чл.9 ал.3 от Закона за общинския дълг Общинския 
съвет – Балчик приема изпълнението и отчета за 
касово изпълнение на бюджет на Община Балчик за 
2020година, както следва:

1. Утвърждава уточнен план към 31.12.2020 
г. в размер на 27 592 956 лева.

 2. Утвърждава отчета за касово изпълнение 
на  бюджета към 31.12.2020 г. в  приходната си част  в 
размер на 23 000 637 лева съгласно Приложение №1 в 
т.ч.

  - за делегирани от държавата дейности  в 
размер на  11 227 497 лева

  - за местни дейности   
 11 773 140 лева

 3.  Утвърждава отчета за касово изпълнение 
на  бюджета в разходната си част по функции и 
разпоредители  в размер на 23000637 лева,  съгласно  
Приложения  №2 и №3  в т.ч.

  - за делегирани от държавата дейности  в 
размер на  11 227 497 лева

  - за дофинансиране на държавни дейности                 
1 080 963 лева

  - за местни дейности 10 692 177 лева
 4 .Утвърждава отчета за приходите и 

разходите на средствата от европейския съюз (СЕС) 
в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове (СЕС-КСФ), 
Разплащателна Агенция (СЕС-РА) и други европейски 
средства (СЕС-ДЕС), в съответствие с чл. 140, ал.2, т.1 
от ЗПФ, съгласно  Приложениe № 4.

5. Утвърждава отчета на разходите на 
Общински съвет – Балчик за 2020 г. в размер на 285 
508 лв. , както и средствата за представителни раз-
ходи в общо в размер на 3 049 лв. на Председателя 
на Общински съвети Кмета на Общината, съгласно 
Приложение № 6.

6.  Утвърждава отчета  за капиталови разходи 
на Община Балчик към 31.12.2020 г. по обекти, дейнос-
ти и източници на финансиране в размер на 9 582 030 
лв..,  съгласно Приложение № 5. 

7. Утвърждава отчета на разходите за 
читалищна дейност към 31.12.2020 г. в размер на 638 
620 лв., съгласно Приложение № 7.

8. Утвърждава отчета на разходите за 2020 г. 
по програмата за развитие натуризма в размер на 850 
414 лв., съгласно Приложение № 8.

9. Утвърждава отчета на разходите за 
развитие на спорт към 31.12.2020 г. в размер на 627 881 
лв. съгласно Приложение №: 10.

10. Утвърждава отчет на разходите за 2020 г. 
за културната програма на Община Балчик в общ размер 
на 26 864 лв., съгласно Приложение № 9.

11. Приема отчета за състоянието на общинския 
дълг на Община Балчик към 31.12.2020 година, 
съгласно Приложение №15към писмо на МФ №ФО-1 
от 18.01.2021 г.

По осма точка от дневния ред:Предложение за 
промяна на списъка на пътуващите педагогически 
специалисти от училищата и детските градини в 
Община Балчик, пътуващи от местоживеене до 
месторабота за 2021г. поради настъпила промяна в 
обстоятелствата съгласно приложение № 11-В, прието 
с решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на 
ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик

РЕШЕНИЕ №373:На основание чл.21 ал.1 т.6 от 
ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и 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-В, на списъка 
на пътуващите педагогически специалисти от учили-
щата и детските градини в Община Балчик, пътуващи 
от местоживеене до месторабота за 2021г., които имат 
право на транспортни разходи, както следва:

Променя маршрута в списъка с пътуващи
 - Галена Николова Маринова - Гавраилова, 

месторабота - ДГ „Дъга“ с. Гурково, учител, Маршрут: 
гр. Каварна – с. Гурково.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме 
последващи действия за изпълнение на решението.

По девета точка от дневния ред: Предложение за 
актуализиране на списъка на средищни училища и 
детски градини в община Балчик за учебна 2021/2022г., 
съгласно ПМС № 128 от 29.06.2017г.

Вносител: Николай Ангелов – 
кмет на Община Балчик

РЕШЕНИЕ №374:На основание 
чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, 
чл. 53, ал. 5 от ЗПУО и чл. 3, ал.1 от 
ПМС № 128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии 
за включване в Списъка на средищните училища и 
детски градини, във връзка с докладни записки и 
информационни карти представени от директорите на: 
СУ „Христо Ботев“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ 
„Антим I“ Балчик; ОУ „Г. С. Раковски“ с. Сенокос; ОУ 
„Васил Левски“ с. Соколово; СУ „Христо Смирненски“ 
с. Оброчище; ДГ „Добруджанче“ с. Дропла; ДГ „Мир“ 
с. Сенокос; ДГ „Дъга“ с. Гурково; ДГ „Първи юни“ с. 
Оброчище, Общински съвет – Балчик

1.Предлага на Министерство на образованието 
и науката за учебната 2020/2021 година следните 
образователни институции от община Балчик да 
бъдат включени в Списъка на средищните училища 
и детски градини по ПМС № 128/2017г.:

1.1.Средищни училища
-СУ „Христо Ботев“ гр. Балчик – 41 пътуващи уче-

ници
-ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Балчик – 14 

пътуващи ученици
-ОУ „Антим I“ Балчик гр. Балчик – 25 пътуващи 

ученици
-ОУ „Г. С. Раковски“ с. Сенокос – 67 пътуващи 

ученици
-ОУ „Васил Левски“ с. Соколово – 28 пътуващи 

ученици
-СУ „Христо Смирненски“ с. Оброчище - 34 пъту-

ващи ученици
1.2.Средищни детски градини:
-ДГ „Добруджанче“ с. Дропла – 8 пътуващи деца
-ДГ „Първи юни“ с. Оброчище – 11 пътуващи деца
-ДГ „Мир“ с. Сенокос – 7 пътуващи деца
-ДГ „Дъга“ с. Гурково – 4 пътуващи деца
2.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме 

всички правни и фактически действия за изпълнение 
на настоящото решение.

По десета точка от дневния ред:Закриване на Детска 
градина „Пролет“ с. Безводица, Детска градина с. 
Преспа и филиал „Изток“ към ДГ №3 „Чайка“ гр. 
Балчик, община Балчик 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община 
Балчик

РЕШЕНИЕ №375:На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и 
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, 
ал.1, т.3 от Закона за предучилищното и училищното 
образование.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК РЕШИ: 
I. Възлага на Кмета на Община Балчик да 

издаде заповед за закриване на Детска градина „Пролет“ 
с. Безводица, считано от 15.09.2021 г. като:

1. Записаните в ДГ „Пролет“ с. Безводица за 
учебната 2021/2022 година деца да бъдат пренасочени 
към Детска градина „Мир” с. Сенокос, община 
Балчик. 

2. Сградният фонд /по Акт № 426/ 02.12.2014 
г., а именно поземлен имот 03174.501.180 с начин на 
трайно ползване За обект Комплекс за образование 
и начин на трайно предназначение на територията 
Урбанизирана с площ 2636.00 кв.м., ведно с 
построената в имота масивна едноетажна сграда № 
03174.501.180.1 с начин на трайно предназначение 
Сграда за детско заведение със застроена площ 
249 кв.м./ и материално техническата база /по 
Приложение № 1/ на детската градина да се използват 
и стопанисват от Община Балчик. 

3. Задължителната документация на детската 
градина да се приеме и съхранява от приемащата 
Детска градина „Мир” с. Сенокос, община Балчик. 

4. Транспортът на децата пътуващи до Детска 
градина „Мир” с. Сенокос, община Балчик, да се 
осъществява от училищния автобус на Община 
Балчик в присъствието на възрастен придружител. 

5. Трудово правните отношения с педагогическия 
и непедагогическия персонал на закритата детска 
градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, 
т.1 от Кодекса на труда, считано от 15.09.2021 г. 

II. Настоящото Решение да бъде изпратено 
на Кмета на Община Балчик и на Областния управител 
на Област Добрич в 7-дневен срок от приемането му.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от обявяването му пред Административен съд – 
гр. Добрич по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК РЕШИ: 
I. Възлага на Кмета на Община Балчик да 

издаде заповед за закриване на Детска градина „Преспа“ 
с. Преспа, считано от 15.09.2021 г. като:

1. Записаните в ДГ „Преспа“ с. Преспа за 
учебната 2021/2022 година деца да бъдат пренасочени 
към Детска градина „Мир” с. Сенокос, община 
Балчик. 

2. Сградният фонд /по Акт № 399/ 11.11.2014 г., 
а именно поземлен имот  с начин на трайно ползване 
За обект Комплекс за образование и начин на трайно 
предназначение на територията Урбанизирана с 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ № 24

от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 29 юли 2021 година


