
     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                     1 септември - 7 септември

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

проведено на 28 юли 2022 г.

2022г.    5

/Продължение от стр. 4/
а) влязла в сила заповед за разрешение за изработване на изменение на действащ общ 
устройствен план на Община Балчик, съгласно  чл. 124, ал. 2 от ЗУТ, в обхвата на ПИ 
23769.29.15 по КККР на с. Дропла, ЕКАТТЕ 23769, общ. Балчик, обл. Добрич
По деветнадесета точка от дневния ред:Предложение за даване на разрешение за формиране 
на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа (слети) в общинските 
училища за учебна 2022/2023г., съгласно чл. 68 и чл. 69 от Наредба за финансиране на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.09.2017г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
В залата присъстват 16 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 590:На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 68 и чл. 69 от 
Наредбата за финансиране на институциите в системата па предучилищното и училищното 
образование от 05.09.2017 r. във връзка с докладни записки от директорите на ОУ 
„Г.С.Раковски” е. Сенокос с изх. № 117/14.07.2022 г„ ОУ „В. Левски” с. Соколово с изх. № 
18/18.07.2022 г„ СУ ,,“Хр. Ботев“ Балчик с изх. № РД 18-253/18.07.2022 г., ОУ „Кирил и 
Методий“ Балчик с вх.№ 24-00-945/14.07.2022г. и СУ „Хр. Смирненски“ с. Оброчище, както и 
становища от началника на РУО Добрич с изх. № РД-31-1042/22.07.2022, РД-З1-1043/22.07.2022, 
РД-31-1069/19.07.2022, РД-31-1082/19.07.2022 и РД-31-1084/20.07.2022 г., Общински съвет-
Балчик:
1.Разрешава изключения от минималния брои на учениците в паралелките в ОУ „Г. С. 
Раковски” с. Сенокос, ОУ „В. Левски” с. Соколово, СУ „Хр. Ботев“, ., ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ Балчик и СУ „Хр, Смирненски“ Оброчище за учебната 2022/2023 година, по чл.68, 
ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, както следва:
1.1 ОУ“Г. С. Раковски” село Сенокос       бр. уч.  Недостиг
    III клас     14 ученици 2 уч.
                  IV клас                                                                          15 ученици              1 уч.               
 V   клас     14 ученици 4 уч.
1.2. ОУ “Васил Левски” село Соколово бр, уч,  Недостиг
                 VII клас     11 ученици 7 уч.
1.3. СУ “Христо Ботев” град Балчик бр. уч.  Недостиг
                  I a клас               15 ученици               1 уч.
                  III а клас                                                           15 ученици               1 уч.
 V б клас                                                             15 ученици              3 уч.
 VIII б клас                                                         15 ученици              3 уч.
 IX б клас                                                           15 ученици              3 уч.
 XI a клас                                                            15 ученици              3 уч.
 IXв клас     15 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО
 Х в клас     15 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО
1.4. СУ “Хр. Смирненски” село Оброчище бр. уч.  Недостиг
 I клас     11 ученици 5 уч.
 V клас                                                                14 ученици              4 уч.
 X клас     16 ученици 2 уч.
 XI клас     16 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО
 XII клас                                                             11 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО
1.5       ОУ   “Св.св. Кирил и Методий”  град Балчик бр. уч.  Недостиг

 IV клас                                                                 12 ученици                4 уч.
 VII клас                                                                12 ученици                6 уч.
2.Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в ОУ „В. Левски” 
с. Соколово за учебната 2022/2023 година, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Наредбата за финансиране на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:
2.1 ОУ “Васил Левски” село Соколово   бр. уч.          Недостиг
 паралелка от два класа (слята) I - IV клас (6+7)  13 ученици      3 уч.
 паралелка от два класа (слята) II - III клас (3+9) 12 ученици      4 уч.
 паралелка от два класа (слята) V - VI клас (6+6) 12 ученици      6 уч.
3.Допуска формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици в СУ “Хр. Смирненски” село 
Оброчище за учебната 2022/2023, година по чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:
3.1 СУ   “Христо Смирненски”  село Оброчище  бр. уч.         Недостиг
 Една паралелка в III клас    8 ученици 8 уч.
4.Осигурява допълнително финансиране от местни приходи за учебната 2022/2023 г., по чл. 68, 
ал. 4, т, 2 и т. 3 и по чл. 68, ал. 6, т. 2 от Наредбата за финансиране
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:
4.1. Допълнително финансиране в размер на 20 на сто от размера на съответния единен 
разходен стандарт за издръжка на ученик, за общо 7 ученици от VII клас на ОУ „В. Левски“ с. 
Соколово по т. 1.2.
4.2. Допълнително финансиране в размер на 40 на сто от размера на съответния единен 
разходен стандарт за издръжка на ученик за общо 13 ученици от ОУ „В. Левски“ с.
Соколово в паралелките от два класа по т. 2.1
4.3. Недостигът на ученици в останалите паралелки под минимума не попада в обсега 
на изискванията за осигуряване на допълнително финансиране по чл. 68, ал. 4 и ал. 6 и се 
финансира от бюджетите на училищата.
5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и 
фактически действия по изпълнение на решението, включително мотивирано искане до 
началника на РУО Добрич във връзка е т. 3 от настоящото решение.
По двадесета точка от дневния ред:Актуализация на списък на длъжностите и на лицата, които 
имат право на транспортни разходи за 2022г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
В залата присъстват 16 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 591:На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от Закона за 
публичните финанси, 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, предлагам следния проект:
1. Общински съвет Балчик актуализира списък на длъжностите и на лицата, които имат право 
на транспортни разходи за 2022 г. съгласно Приложение № 11-Б-2:
1.1. Добавя Деница Илиева Андреева – ст. Счетоводител към списъка на служители, пътуващи 
от местоживеене до месторабота в населени места от други общини, когато в Община Балчик 
няма съответните специалисти (приложение №11-Б-2) -  90 %.
2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на 
решението.       НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  

Председател на 
ОбС-Балчик 

     
Изложба на 42 румънски художници в Балчик

Изложбата „Вълшебен Балчик“ ще бъде открита на 1 септември 2022 г. 
от 16:00 часа в Художествена галерия – Балчик. Тя е четвърто издание 
и ще представи творби в различни техники на 42 румънски автори. По 
– голяма част от картините представляват морски пейзажи и пейзажи 

от Белия град.
Куратор на изложбата е художничката Адина Титреа.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДОБРИЧ
ДОБРИЧКИ ПАНАИР АД

имат удоволствието да Ви поканят на
изложба „Пътят на хляба“

Експозицията е подготвена от екип на 
Добричкия музей като съпътстваща 
проява на 30-тото издание на един от 

най-престижните форуми в областта на агробизнеса – международното 
изложение „Селското стопанство и всичко за него“. Целта на организаторите 
е да се представи значимостта на хляба в традиционната култура на 
добруджанеца, като се проследят най-съществените земеделски трудови 

практики и обреди, свързани със сеитбата, жътвата, вършитбата. 
Каже ли човек златна Добруджа, първата мисъл е за житото и за хляба. Над 
всичко стои „хлябът наш насущний”, той е неизменна част от делника и 
празника на предците ни и няма друго, което като хляба да сбира ведно 
всички понятия на добруджанеца за достойни, честити дни. Той е не 
само ежедневната потребност от храна, но и свещен оброк за здраве и 
благополучие, необходимост от тайнство и ритуали, израз на обич, сговор 

и гостоприемство. 
Повече от 100 предмета – част от богатия фонд на отдел „Етнография“, 
илюстрират дългия и труден път на този божествен дар от зрънцето на 
нивата до трапезата в дома и ни потапят в един безкраен, пъстър кръговрат, 
в центъра на който стои любовта на добруджанеца към земята и хляба.  
Представени са традиционни работни костюми, тъкани, селскостопански 
инвентар и инструментариум – хромели, крини, паламарки, диканя, рала; 
съдове за замесване, обредни хлябове и др. Експозицията е насочена към 
най-широк кръг посетители – участници в изложението, хора със специални 
интереси в областта на етнографията и селското стопанство, жители и гости 

на гр. Добрич.
Екипът на РИМ – Добрич благодари сърдечно на Добрички панаир АД за 
предоставената възможност част от съхраненото етнографско богатство на 

Добруджа да бъде показана на музейната публика.
Изложбата може да бъде разгледана от 31 август до 3 септември в рамките 

на изложението „Селското стопанство и всичко за него“ в СК „Простор“.
ОЧАКВАМЕ ВИ!


