
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                     25 август - 31 август

П Р О Т О К О Л № 35
от заседание на Общински съвет – Балчик, 

проведено на 28 юли 2022 г.

2022г.    3

По първа точка от дневния ред:Относно Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен 
управител – Добрич, с която е върнато за ново обсъждане Решение № 548 по протокол № 
34 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 30.06.2022 г.
Вносител: Николай Колев – председател на община Балчик
В залата присъстват 17 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 17;„ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,
РЕШЕНИЕ № 572:На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка 
с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, Решение № 548 по Протокол № 34 от заседание на Общински 
съвет – Балчик, проведено на 30.06.2022 г. е върнато за ново обсъждане. 
С писмо с вх. № 596/13.07..2022 г., регистрирано в деловодството на Общински съвет 
- Балчик,  е депозирана Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител – 
Добрич, с която е върнато за ново обсъждане Решение № 548 по Протокол № 34 от 
заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 30.06.2022 г.
С посочената заповед Решение № 548 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет 
– Балчик, проведено на 30.06.2022 г. е определено за незаконосъобразно, поради следните 
съображения:
Делегирането представлява възможност, временно  - за определен случай или период  
от време, съгласно конкретната обстановка и преценка на горестоящ административен 
орган, той да предостави част от правомощията си на някой от подчинените му органи. 
Подчиненият орган издава административни актове въз основа на това специално 
овластяване от органа, в чиято компетентност поначало е решаването на съответния 
проблем.
Той не запазва за постоянно делегираното правомощие. Обикновено делегацията е 
продиктувана от фактическата невъзможност по-горният орган да реагира своевременно 
от издаване на множество актове  на територията на по-голям или цялата страна. 
Възможността  за делегиране на административни правомощия  се характеризира 
с няколко принципни ограничения: никой не може да делегира правомощия които 
не притежава; не могат да бъдат делегирани правомощия , които законът определя 
като изрична компетентност на съответния орган; органът на когото са делегирани 
правомощия, не може да ги предоставя другиму.
Поради факта, че делегирането е административна функция, то може да бъде валидно 
осъществено само при наличие на закон, който да го допуска (разрешава).
Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, превозите по автобусни 
линии се възлагат след проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за 
обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за 
пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти 
(ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.) в 
зависимост от разполагаемите финансови средства и възможностите за прехвърляне на 
оперативния риск на икономически оператор. Когато превозите по автобусни линии се 
възлагат, без да се прехвърля оперативният риск на икономическия оператор, възлагането 
се извършва по реда на Закона за обществените поръчки. Когато оперативният риск се 
прехвърля на икономическия оператор, превозите се възлагат при условията и по реда на 
Закона за концесиите в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007.
Според чл.16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване 
на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 
Общинският съвет възлага превозите по автобусни линии след проведена процедура по 
Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно 
обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт 
и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 
3 декември 2007 г.), когато възложителят предвижда компенсиране на превозвачите за 
извършени разходи и/или им предоставя изключителни права срещу изпълнението на 
задължение за обществена услуга.
В горепосочените нормативни актове , както и други липсва конкретна правна 
норма , която да предоставя възможност на общинския съвет, да делегира на кмета 
на Общината правомощията си относно възлагането на превозите на пътници по 
маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми. 
Общинските съвети са органи на местното самоуправление и съгласно чл. 16в, ал. 1 от 
Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми 
и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, „…общинският съвет 
възлага превозите по автобусни линии“ цитираната разпоредба не предвижда възможност 
общинският съвет да делегира правомощията си на други органи. Делегирането на 
правомощията е допустимо, само ако е регламентирано от закон. 
С оглед горното съгласно Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител – 
Добрич, Решение № 548 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет – Балчик, 
проведено на 30.06.2022 г. се отменя. Възлагането на превоза на пътници по маршрутни 
разписания от общинската, областната и републиканската транспортна схеми, следа да 
бъде съобразено с мотивите на Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител 
– Добрич
По втора точка от дневния ред:Изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0057-
C01/03.12.2021г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
В залата присъстват 17общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 17;„ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,
РЕШЕНИЕ №573: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:
1.Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който 
да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Строителство и 
рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик“  финансиран по Процедура чрез подбор 
№ BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 
нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по 
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 

г., чрез Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021 г. за 
предоставяне на БФП, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Балчик, 
при следните основни параметри:
Максимален размер на дълга –  1 406 944,06 (един милион четиристотин и шест хиляди 
деветстотин четиридесет и четири лева и шест стотинки) лева с вкл. ДДС
Валута на дълга – лева 
Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
Условия 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 Държавен фонд 
„Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-
7.001-0057-C01/03.12.2021г., възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта и 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 Договор за безвъзмездна 
помощ № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021г., сключен между Държавен 
фонд „Земеделие“ 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 Договор за 
безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021г., сключен между 
Държавен фонд „Земеделие“ 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, както и трансфери за местни дейности, включително 
обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „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 „Фонд 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. 1.
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 01.04.2022г.до 30.06.2022г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик 
В залата присъстват 18общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 18„ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ №574: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 01.04.2022 до 30.06.2022г., в размер на  – 196,00лв., 
отчетени като разход по Функция “Общо държавни служби“, Д/ст 122, подпараграф 10-
51;
2.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Председателя 
на ОБС за периода от 01.04.2022 до 30.06.2022г., в размер на  – 196,00лв., отчетени като 
разход по Функция “Общо държавни служби“, Д/ст 123, подпараграф 10-51;
 Разходи за командировки в страната   Командировки в командировки чужбина
1. м. 04.2022г.  0,00лв.     0,00лв.
2. м. 05.2022г.  196,00лв.    0,00лв.
3. м. 06.2022г.  0,00лв.     0,00лв.
                                  Общо: 196,00лв.        Общо :0,00лв.

 Разходи за командировки в страната   Командировки в командировки чужбина
1. м. 04.2022г.  0,00лв.     0,00лв.
2. м. 05.2022г.  196,00лв.    0.00лв.
3. м. 06.2022г.  0,00лв.     0.00лв.
       Общо:196,00лв.         Общо :0,00лв.

По четвърта точка от дневния ред:Актуализация на бюджета за 2022 г. в дофинансиране 
на читалище “Просвета-1901” с. Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик 
В залата присъстват 18 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1,
РЕШЕНИЕ №575: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 “Просвета-1901” с. 
Оброчище да бъде актуализиран в увеличение с 5 000 лева във връзка с провеждане на 
тържествен концерт по случай 120 годишния юбилей на читалището. Юбилейната година 
е 2021 г., но поради епидемичната обстановка събитието е отложено и ще се проведе тази 
година на 28-ми септември.
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 пета точка от дневния ред:Доклад за финансовото състояние на търговските 
дружества през  2021г., съгласно чл. 137, ал.1, т.2  и 3 от Закона за публичните финанси.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
В залата присъстват 18 общински съветници         /Продължава на стр. 4/


