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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК 
ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет – Балчик,  проведено на 27април 2022 година
РЕШЕНИЕ № 512:На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 

от ЗМСМА,чл.124 и чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите 
на ЗДБРБ за 2022 година , ПМС№ 31 от 2022 г., за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година, чл.55и 
чл.87от ЗДБРБ за 2022 година 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 дава съгласие на кмета на Община Балчик да направи предложение 
до министъра на финансите за трансформиране на средства от целева субсидия за капитало-
ви разходи по чл.55,съгласно чл.87 от ЗДБРБ за 2022г., в целеви трансфер за финансиране 
на разходи на общината за извършване на текущи ремонти на уличната мрежа, съгласно 
Приложение № 14 към ФО-3/2022г., със следните данни:

1.1.Наименование на обектите/позициите на капиталовите разходи, за които се предлага 
намаление на финансирането:

    -«Рехабилитация на път DOB-2002 /(II-27 “Добрич-Балчик“) -   Безводица/; У-к от 
км 0+000 до км 0+728.78 « – 107 850лв.;

 - „Рехабилитация на общински път DOB2005 (III-9002 «Дропла - Петлешково) - Змеево, 
общ. Балчик – 92 150лв.

 1.2. Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с тран-
сформираната целева субсидия за капиталови разходи:

-  Текущ ремонт  ул.“Комсомолска “с.Соколово – 38 080,00лв.;
                       -  Текущ ремонт ул.“Тунджа“с.Соколово – 23 640,00лв.;
                       -  Текущ ремонт ул.“Иглика“с.Соколово – 5 960,00лв.;
                  -  Текущ ремонт ул.“Латинка“с.Соколово – 14 240,00лв.;
                      -  Текущ ремонт ул.“Средна гора“с.Соколово – 9 040,00лв.;
                      -  Текущ ремонт ул.“Стара планина“с.Соколово – 9 040,00лв.;
                      -  Текущ ремонт ул.“Рила“с.Сенокос – 10 240,00лв.;
                      -  Текущ ремонт ул.“Родопи“с.Сенокос – 8 100,00лв.;
                      -  Текущ ремонт ул.“Янтра“с.Сенокос – 15 228,00лв.;
-  Текущ ремонт ул.“Въча“с.Сенокос – 16 224,00лв.;
-  Текущ ремонт ул.“Пирин“с.Сенокос – 27 768,00лв.;
-  Текущ ремонт ул.“Дунав“с.Сенокос – 22 440,00лв.;
2.  Общински съветзадължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за 

изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 513:На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и предложение от Явор 

Колев директор на Областна дирекция на МВР – Добрич с вх. № ЕО-327 от 15.04.2022 г: 
1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да се осигури финансова издръжка по настаня-

ването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно 
с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. 
Балчик и кк „Албена“ през летния туристически сезон 2022 г., за периода от 01.07.2022 г. до 
31.08.2022 г. в общ размер до 10 000 лева.

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, да сключи споразумение между Община Балчик и ОД на МВР – Добрич относно 
поетите ангажименти по осигуряването на служителите и тяхното логистично обезпечаване по 
брой, местоназначение и смени.

РЕШЕНИЕ №514:На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и 
във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Схема за насърчаване използването на 
електрически превозни средства, финансирана чрез Инвестиционната програма за климата (ИПК) 
от Националният доверителен екофонд (НДЕФ), Общински съвет- гр. Балчик:

1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Схема за насърчаване използването на 
електрически превозни средства, финансирана чрез Инвестиционната програма за климата(ИПК) 
от Националният доверителен екофонд (НДЕФ).

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер до 70 000,00 (седемдесет хиляди) лева, 
от бюджета на Община Балчик.

3. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

РЕШЕНИЕ №515:На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и 
във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура заподбор на проекти BG14M-
FOP001-4.103, Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура 
свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегия за ВОМР на 
МИРГ Шабла – Каварна - Балчик, Общински съвет- гр. Балчик:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Процедура за 
подбор на проекти BG14MFOP001-4.103, Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна 
публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” 
от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна - Балчик с проектно предложение “Подобря-
ване средата на живот чрез изграждане на места за спорт в град Балчик“. 

2. Общински съвет Балчик потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение 
“Подобряване средата на живот чрез изграждане на места за спорт в град Балчик“ съответстват 
на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г., Приоритет 2. „По-
добряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване качеството на околната 
среда“, Мярка 2.3. „Благоустрояване на публични пространства и терени за отдих“, Приоритет 
3: Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги и 
повишаване качеството на административните услуги, Мярка 3.1. Подобряване на образованието, 
спорта и младежките дейности и тяхната инфраструктура.

3. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

РЕШЕНИЕ №516:На основание чл. 21, ал. 2 вр. с ал. 1, т. 24, чл. 45, ал. 4, ал. 11 ЗМСМА, 
Общински съвет – Балчик:

1.ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО свое Решение №343 по Протокол №23 от заседание, проведено на 
02.07.2021 г.

2.ОТМЕНЯ свое Решение №341 по Протокол №22 от заседание, проведено на 03.06.2021 г. 
В ЧАСТТА МУ ПО ЦЯЛАТА Т. 2.Отмяната не касае т. 1 на решението, която остава в сила!

РЕШЕНИЕ № 517:На основание чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закон за нормативните 
актове, чл. 21, ал. 2 вр. с ал. 1, т. 8, т. 23 и във вр. с чл. 20 от Закон за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 99,  ал. 1 и ал. 3, чл. 167, ал. 2, чл. 168 от Закон за движение по 
пътищата, чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет - Балчик

1.ПриемаНаредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни 

средства на територията на Община Балчик, ведно с Приложение 1, 
Приложение 2 и Тарифа за цените във връзка с прилагане разпоредбите 
на наредбата - съгласно приложение – неразделна част от настоящото 
решение.

2.Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез 
местния печат и да се публикува на интернет- страницата на Община 
Балчик.

Продължава в бр.19/2022 г.


