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РЕШЕНИЕ: На основание чл. 14, 
ал. 1, т. 13 от Правилника за организацията 
и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, председателят на общинския 
съвет внася отчет за дейността на съвета.
От месец юли  2020 година до месец април 2021 
г. общински съвет Балчик има проведени  12 ( 
дванадесет) заседания.
Внесени проекти от кмета на общината 146,; от 
председателя на ОбС – 5; от общински съветници 
– 17.
През тези месеци на годината има десет върнати 
решения от Областен управител на гр. Добрич 
за незаконосъобразност и върнати за ново 
обсъждане или за тяхната отмяна:
1.Решение № 144по Протокол№ 11 от заседание 
на Общински съвет Балчик, проведено на 
30.07.2020 г. върнато със Заповед       АдК №- 
04-45 от 07.08.2020г
2.Решение №151 по Протокол № 11 от 
заседание на Общински съвет Балчик, проведено 
на 30.07.2020г. върнато със Заповед   АдК 
№- 04-46 от 07.08.2020 г. с указания за ново 
обсъждане или неговата отмяна.
3.Решение № 158 по Протокол № 11 от 
заседание на Общински съвет Балчик, проведено 
на 30.07.2020 г., върнато със Заповед АдК 
№- 04-47 от 07.08.2020 г с указания за ново 
обсъждане или неговата отмяна.
4.Решение № 253, в частта по т.22-22.3.по 
Протокол № 18от заседание на Общински 
съвет Балчик, проведено на 25.02.2021година, с 
указания за отмяна в частта по т.22-22.3. върнато 
със Заповед  № АдК-04-8от 11..03.2021г.,
5. Решение No254 по Протокол № 18 от 
заседание на Общински съвет Балчик, проведено 
на 25.02.2021година, върнато със Заповед  № 
АдК-04-7 от 11.03.2021г.,с указания за неговата 
отмяна.
6. Решение № 256 по Протокол № 18 от 
заседание на Общински съвет Балчик, проведено 
на 25.02.2021година, с указания за неговата 
отмяна върнато със Заповед  № АдК-04-6 от 
11.032021г.,с указания за неговата отмяна.
7.Решение № 271 по Протокол № 18 от заседание 
на Общински съвет Балчик, проведено на 
25.02.2021година върнато със Заповед № АдК-
04-9 от 11.03.2021г.,с указания за неговата 
отмяна.
8. Решение № 301 по Протокол № 19от 
заседание на  Общински съвет Балчик, проведено 
на 08.04.2021година, върнато със Заповед № 
АдК-04-12 от 16.04.2021г.  с указания за ново 
обсъждане  или за неговата отмяна
9. Решение № 341 в частта по т.2. – т. 2.5. по 
Протокол № 22от заседание на  Общински съвет 
Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато 
със Заповед № АдК-04-17 от 16.06.2021г.  с 
указания неговата отмяна
10. Решение № 340 по Протокол № 22от 
заседание на  Общински съвет Балчик, проведено 
на 03.06.2021година, върнато със Заповед № 
АдК-04-18 от 16.06.2021г.  с указания неговата 
отмяна
Заведени дела в Административен съд Добрич:
Ад№ 484/2020г.
Ад№ 423/2020г.
Ад№485/2020г
Ад№ 424/2020г.;
Ад№265/2020г.;
Ад№266/2020.:г
Ад№139/2021г.
Ад№ 138/2021г.;
Ад№140/2021г.; 
Ад№ 141/2021г.; 
Ад№ 180/2021г.;
Заседания на постоянни комисии:

ПКБФЕЕ  има проведени   11   заседания
ПКУТСЕ  има проведени 11   заседания
ПКЗССД  има проведени    10   заседания
ПКОРСТ  има проведени    2   заседания

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ № 23 от заседание на Общински съвет – Балчик, 

проведено на 02 юли 2021 година
ПКОКМД има проведени   4    заседания
ПКТСССД има проведени 0    заседания

За представителни разходи 
- Бюджет 2200 лв. 
- Отчет: 31.12.2020г. - 320.27 лв.
По втора точка от дневния ред:Ново обсъждане Решение № 340 по 
Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 
03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-18 от 16.06.2021г.  на 
Областен управител Добрич;
 Проект за решение:
   На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА във връзка със Заповед № АдК-04-
18/16.06.2021г. на Областен управител на Област Добрич, Общински 
съвет- гр. Балчик реши:
1.Приема повторно Решение №340 по Протокол №22/03.06.2021г., с което 
е приета  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните 
превозни средства на територията на Община Балчик;
2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите 
правни и фактически действия след влизане в сила на настоящото решение.
Предложението не се приема. Паради липса на други предложения по 2.т. от 
Дневния ред, обсъждането беше прекратено.
По трета точка от дневния ред:Ново обсъждане Решение № 341 в частта 
по т.2. – т. 2.5. по Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, 
проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-17 от 
16.06.2021г.  на Областен управител Добрич;

Поименно гласуване със „ЗА” – 17; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3,

РЕШЕНИЕ №343: На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА във връзка със 
Заповед № АдК-04-17/16.06.2021г. на Областен управител на Област 
Добрич, Общински съвет- гр. Балчик реши:
1. Изменя Решение №341 по Протокол №22/03.06.2021г,  в частта по 
т.2.1.1, и определя „ Цена за почасово платено паркиране,  за 1 час-лек, 
лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места, с вкл. ДДС 
в размер на 1.00 лв.*
2.Приема повторно в частта по т. 2- т.2.5 с изключение на т. 2.1.1 от 
Решение №341 по Протокол №22/03.06.2021г, с което са  определени  
цените за паркиране в зоните с въведен режим на почасово платено 
паркиране по реда на  Наредба за реда и условията за платено паркиране 
на пътните превозни средства на територията на Община Балчик.
3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите 
правни и фактически действия след влизане в сила на настоящото 
решение;
на настоящото решение;
РЕШЕНИЕ №344: Във връзка със годишния финансов отчет на Община 
Балчик2020г.
1. „МБАЛ-Балчик” ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.
2. Финансово състояние на „МБАЛ-Балчик” ЕООД към 31.12.2020г.
През отчетната 2020г., „МБАЛ-Балчик” ЕООД е реализирало приходи от 
обичайната си дейност в размер на 2 590 000 лева, от които предоставена 
субсидия- 800 000 лева. Съгласно отчета за приходи и разходи на „МБАЛ-
Балчик” ЕООД е на загуба през отчетната 2020г., в размер на 68 000лв.
Приходите на „МБАЛ-Балчик” ЕООД от РЗОК през 2020г.,възлизат на 
1 220 000лв. Реализирани са допълнително приходи от продажба на стоки, 
услуги, потребителски такси, дарения и други в размер на 128 000лв.
Разходите на „МБАЛ-Балчик” ЕООД през 2020г., възлизат на 2 658 
000лв., от които:
 разходи за материали - 345 000 лева; разходи за възнаграждения - 1 
582 000 лева; разходи за осигуровки - 281 000 лева;
 други разходи - 24 0000 лева;
Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик” ЕООД възлизат на 417 
000лв., Краткосрочни вземания в размер на 45 000 лева.
3. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК”ЕООД е 100 % собственост 
на Община Балчик
4.Финансово състояние на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I 
БАЛЧИК”ЕООД към 31.12.2020 г.
През отчетната 2020 г., „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК”ЕООД 
е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 676 000 лева, 
от които приходи от услуги 664 000 лева. и други приходи 12 000 лв., 
и е извършило разходи на стойност 661 000 лева., от които разходи за 
материали 65000 лв., услуги - 38 000 лв.,
разходи за персонала - 545 000 лв., разходи за амортизация -6 000 лв., и 
др.разходи 7 000 лв.
През отчетната 2020г., дружеството е на печалба в размер на 15 000 лева.
Краткосрочните задължения „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I 
БАЛЧИК^ЕООД възлизат на 71 000 лв., от които :
-задължения към персонала - 46 000 лева;
- осигурителни задължения - 9 000 лева;
- задължения към доставчици - 12 000 лева;
- данъчни задължения - 4 000 лева.
Вземанията на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК”ЕООД от 
клиенти и доставчици са в размер на 13 000 лв.
5. КИБЕЛА-2014”ЕАД е 100 % собственост на Община Балчик.
6.Финансово състояние на „КИБЕЛА-2014”ЕАД към 31.12.2020г.

През отчетната 2020г., „КИБЕЛА-
2014”ЕАД е реализирала приходи от 
обичайната си дейност в размер на 17 000 лева, 
от които приходи от услуги 17 000 лева , и е 
извършило разходи на обща стойност 48 000 
лева., от които разходи за материали 10 000 лв.
През отчетната 2020г„ дружеството е на загуба 
в размер на 31 000 лева.
Краткосрочните задължения на 
6.Финансово състояние на „КИБЕЛА-
2014”ЕАД към 31.12.2020г.
През отчетната 2020г., „КИБЕЛА-2014”ЕАД е 
реализирала приходи от обичайната си дейност 
в размер на 17 000 лева, от които приходи от 
услуги 17 000 лева , и е извършило разходи на 
обща стойност 48 000 лева., от които разходи за 
материали 10 000 лв.
През отчетната 
2020г.,Дружеството„КИБЕЛА-2014”ЕАД, е на 
загуба в размер 31 000 лева. Краткосрочните 
задължения на дружеството възлизат на 0 лева.
По пета точка от дневния ред:Избор на членове на 
съвета на директорите на „Кибела 2014“.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
В залата присъстват 20 общински съветници
Поименно гласуване със „За” –18; Против” – 0 
„Въздържал се” – 2;

РЕШЕНИЕ №345:На основание чл. 21, ал. 1, 
т. 9 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 15 от Наредба 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 (приета с Решение 593 по 
Протокол № 39 от 24.04.2014 г.), чл. 24, ал. 1, 
т. 2 от Закона за публичните предприятия във 
връзка с подадени молби за освобождаване вх. 
№43/17.02.2021г.; вх. №94-00-925/25.05.2021г.; 
вх. №186/21.05.2021г.  и в изпълнение на чл. 
70, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, 
Общински съвет- гр. Балчик реши:

1.  Освобождава от управлението на 
„КИБЕЛА 2014“ ЕАД с ЕИК: 203326035:

1.1.  Милен Данчев Йорданов като член на 
съвета на директорите и представляващ 
;

1.2.  Валентин Симеонов Попов като член на 
съвета на директорите;

1.3.  Добромир Димитров Добрев като член 
на съвета на директорите.

2.  В изпълнение на т. 1 упълномощава 
кмета на Община Балчик да предприеме 
съответните правни и фактически 
действия по прекратяване на договорите 
за управление с търговското дружество.

3.  Избира временно до провеждане на 
конкурс по реда на Закона за публичните 
предприятия, но за не повече от 6 месеца 
нов съвет на директорите на „КИБЕЛА 
2014“ ЕАД с ЕИК: 203326035, в следния 
поименен състав:

3.1.   Йордан Иванов Йорданов като член на 
съвета на директорите и представляващ;
3.2.   Петър Сивков Петров като член на съвета 
на директорите;
3.3.   Емил Руменов Раданов като член на съвета 
на директорите.
  4.    Упълномощава  кмета на Община 
Балчик в изпълнение на т. 3 от настоящото 
решение да сключи договори с всеки член от 
органа за управление на „КИБЕЛА 2014“ЕАД 
при спазване на изискванията на Раздел 
ІV „Възлагане на управлението и контрола 
на публичните предприятия“ и Раздел V 
„Определяне възнаграждението на членовете 
на изпълнителните и контролните органи 
в публичните предприятия“ от Закона за 
публичните предприятия. 
5. Упълномощава Кмета на Община Балчик 


