
                   ОБЩИНА          29 септември - 5 октомври 2022 г.2

По първа точка от дневния ред: Избор на временна комисия за актуализация и промяна на 
Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване 
в общинските жилища, ползване и управление на Община Балчик.
Вносител: Сияна Фудулова – председател на ПКБФЕЕ
В залата присъстват 16 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 16;„ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,
РЕШЕНИЕ № 592:На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 6, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от  
Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), Общински съвет - 
Балчик:
І. Създава временна комисия за обсъждане и внасяне на предложения от страна на 
общинските съветници на Общински съвет – Балчик, за промяна на Наредба за условията и 
реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общинските жилища, 
ползване и управление на Община Балчик, свързани с продажба на общински жилища, 
определянето на цената на, която да бъдат продавани, както и периода след който могат да 
бъдат продадени на ползвателите и други актуални въпроси засягащи социалният елемент на 
приложимост на наредбата. 
II. Налага временна забрана за прилагане на сега действащата Наредба за условията и реда 
за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общинските жилища, 
ползване и управление на Община Балчик в частта на Глава четвърта, до влизане в законна 
сила на актуализирана такава. 
III. Определя състав на временната комисия по т. 1 от настоящото решение, като следва:
Председател: Сияна Фудулова – Председател на ПКБФЕЕ 
членове: 
1.Ивелин Ройдев
2.Даниел Димитров
3.Илиян Станоев
4.Владимир Лафазански
5.Симеон Господинов
6.Гюнай Узун 
IV.Временната комисия да изготви доклад за дейността си, както и обобщени предложения, 
за актуализацията на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на 
граждани, за настаняване в общинските жилища, ползване и управление на Община Балчик. 
По втора 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
В залата присъстват 16общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 16;„ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,
РЕШЕНИЕ №593:На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА,във връзка счл. 17, ал. 1,т.5 
от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет – Балчик, предлагам на Вашето 
внимание следният проект за: 
1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 606 по Протокол № 41 от 13.06.2019 година, 
точка 1 от Решение 205 по Протокол №15 от 25.11.2020г.,   точка 1 от Решение 383 по Протокол 
№24 от 29.07.2021г., и точка 1 от Решение 475 по Протокол №30 от 24.02.2022г., за сключване на 
договор с Фонд „ФЛАГ” за изпълнениена одобрения по ТГС „2007-2013г.” Договор заБФП 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) 
- програмаза Трансгранично сътрудничество INTERREGV-A Румъния-България 2014-2020г., в 
частта:
•       Условия за погасяване:
-  Срок на погасяване - до 25.03.2023г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване.
2.Задължавам 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 
В залата присъстват 17общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 17„ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ №594:На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА,във връзка счл. 17, ал. 1,т.5 
от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет – Балчик, предлагам на Вашето 
внимание следният проект за: 
1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 56 по Протокол № 194 от 27.02.2020 година, 
т. 1 от Решение 307 по Протокол № 20 от 29.04.2021 година и т.1 От Решение 458 по Протокол 
№ 29 от 21.01.2022година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ” с цел реализация на проект 
“Изграждане на парк в гр. Балчик”,  финансиран от Програма за развитие на селските райони 
2014 – 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на „МИГ –Балчик – Генерал Тошево“мярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“в частта:
•       Условия за погасяване:
-  Срок на погасяване - до 25.03.2023г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване.
2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на 
решението.
По четвърта точка от дневния ред:Разпределение на получена целева субсидия за капиталови 
разходи §§31-13 съгласно ПМС№229 от 29.07.2022г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик 
В залата присъстват 18общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;
РЕШЕНИЕ №595:На основание чл.21, ал.1, т.6,от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от Закона за публичните 
финанси, ПМС№ 229 от 19.07.2022 г., 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:
1.Общински съвет Балчик разпределя получената целева субсидия за капиталови разходи, за 
следния обект:
1.1.Наименование на обектите/позициите на капиталовите разходи:
-  „Рехабилитация на път DOB 1107 - / II-71, Добрич-Батово / - Одърци - граница Община 
(Добрич-Балчик)-Храброво-Бобовец-Стражица-/ DOB 2004 /“- 427 800 лева.
2.  Общински съветзадължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за 
изпълнение на решението.
По пета точка от дневния ред:Отпускане на финансови средства от бюджета на Общината, за 
закупуване на отоплителна техника(климатици) за джамията в гр.Балчик в размер на 10 000 
лева.

ПРОТОКОЛ № 36 от заседание 
на Общински съвет – Балчик, проведено на 23 септември 2022 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
В залата присъстват 17общински съветници
Поименно гласуване със„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,
РЕШЕНИЕ №596: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 да бъдат отпуснати средства в размер на 10 000 
лева от бюджета на общината, за закупуване на отоплителна техника (климатици) за джамията 
в гр.Балчик.
2. Средствата да бъдат отпуснати от заложения резерв в местните дейности за 2022 г. и да бъдат 
отчетени в местна дейност 745 „Обредни домове и зали“, § 55-03 „Капиталови трансфери за 
организации с нестопанска цел“.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на 
решението.
По шеста точка от дневния ред:Актуализация на бюджета за 2022 година в дофинансиране на 
читалище „Паисий Хилендарски – 1870“ 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 № 597: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 НЧ “Паисий Хилендарски - 1870” гр. 
Балчик да бъде актуализиран в увеличение с 20 000 лева, за  подмяна на наличната озвучителна 
техника и подмяна на дограмата на западната фасада в читалището.
2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2022 г.
3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на 
решението.
По седма точка от дневния ред:Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и 
сметките за средства от Eвропейския съюз (СЕС) към 30.06.2021г
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „За” –15; Против” – 0; „Въздържал се” –0; 
РЕШЕНИЕ №598:На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от ЗПФ, чл.35, ал.2 от 
Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години 
и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет Общински съвет Балчик 
приема заинформация отчета за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от 
Европейски съюз към 30.06.2021 г.
По осма точка от дневния ред:Разкриване на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 
в община  Балчик
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15общински съветници
Поименно гласуване със „За” –15; „ПРОТИВ” – 0; „Въздържал се” –0; 
РЕШЕНИЕ №599:На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 25 от Закона за социалните 
услуги, чл. 83 и чл. 84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка 
със Заповед №РД01-1036/15.06.2022г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално 
подпомагане и Решение № 104/22.05.2020г., прието по Протокол №9, Общински съвет Балчик:
1. Разкрива, считано от 01.07.2022г., Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в 
община Балчик.
2. Определя:
а/ Капацитет на социалната услуга- 30 /тридесет/ места;
б/ Численост на персонала- съгласно Методика за определяне на персонала в 
специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена от Министъра на 
труда и социалната политика
3. Утвърждава начина на организация и управление на социалната услуга, определен с Договор 
за възлагане на социални услуги №473/14.09.2020г.   
4. Настанява  Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в община Балчик в общински 
сграден фонд, находящ се на адрес: гр. Балчик, общ. Балчик, в.з. „Сборно място“, ул. „Четвърта“ 
№21, ет. 1, построен в ПИ02508.8.509 съгласно АЧОС №3096/03.07.2007г.
5. Оправомощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически 
действия във връзка с изпълнение на решението, включващо и задължението в срок до 
7 работни дни от датата на влизането му в сила да го изпрати на Агенцията за социално 
подпомагане и на Агенцията за качеството на социалните услуги.
По девета точка от дневния ред: Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за стари 
хора в община  Балчик
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
В залата присъстват 15общински съветници
Поименно гласуване със„ЗА” –15; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 600:На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 25 от Закона за социалните 
услуги, чл. 83 и чл. 84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка 
със Заповед №РД01-1067/20.06.2022г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално 
подпомагане и Решение № 105/22.05.2020г., прието по Протокол №9, Общински съвет Балчик:
1. Разкрива, считано от 01.07.2022г., Център за настаняване от семеен тип за стари хора в 
община Балчик. 
2. Определя:
а/ Капацитет на социалната услуга- 15 /петнадесет/ места;
б/ Численост на персонала- съгласно Методика за определяне на персонала в 
специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена от Министъра на 
труда и социалната политика
3. Утвърждава начина на организация и управление на социалната услуга, определен с Договор 
за възлагане на социални услуги №473/14.09.2020г.   
4. Настанява  Център за настаняване от семеен тип за стари хора в общински сграден фонд, 
находящ се на адрес: гр. Балчик, общ. Балчик, в.з. „Сборно място“, ул. „Четвърта“ №21, ет. 2, 
построен в ПИ02508.8.509 съгласно АЧОС №3096/03.07.2007г.
5. Оправомощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически 
действия във връзка с изпълнение на решението, включващо и задължението в срок до 
7 работни дни от датата на влизането му в сила да го изпрати на Агенцията за социално 
подпомагане и на Агенцията за качеството на социалните услуги
По десета точка от дневния ред:Предложение за безвъзмездно прехвърляне на движимо 
имущество – частна общинска собственост – дълготрайни материални активи, поискани от 
РУ – Балчик и закупени по функция „Отбрана и сигурност“ за финансиране на издръжка на 
полицейски инспектори и детска педагогическа стая.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
В залата присъстват 14 общински съветници
Поименно гласуване със „За” –14; „ПРОТИВ” – 0; „Въздържал се” –0;     /Продължава на стр. 6/


