
                   ОБЩИНА        26 октомври - 1 ноември 2022 г.4

РЕШЕНИЕ № 622: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 чрез подбор на 
проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията 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 ПРСР 2014 – 2020 г., 
Общински съвет- гр. Балчик:
1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството 
си на допустим бенефициент, с проектно предложение “Рехабилитация на улици в 
с. Оброчище и с. Кранево, община Балчик“ по Процедура чрез подбор на проектни 
предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/
или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията 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 – 2020г.
2. Общински съвет Балчик потвърждава, че дейностите, включени в проектното 
предложение “Рехабилитация на улици в с. Оброчище и с. Кранево, община Балчик“  
съответстват на Плана за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 
г., Приоритет 2. „Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и 
опазване качеството на околната среда“, Мярка 2.1. „Подобряване на пътната и уличната 
инфраструктури и осигуряване на паркирането“, Дейност „Ремонт на улици в населените 
места“.
3. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение
РЕШЕНИЕ № 623:На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124 от 
ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, ПМС№ 31 от 17.03.2022 г. за 
изпълнение на 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, предлагам следния 
проект за:
1.Общински съвет Балчик приема актуализиран бюджет на Община Балчик за 2022 
година, както следва:
1.1. Приходи в размер на 35 690 900лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 15 872 198 лв.;
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 19 818702 лв.
1.2. Разходи в размер на 35690900 лв., разпределени по функции, дейности, отговорности 
и второстепенни разпоредители съгласно Приложения № 2, №3 и №4 в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 15 872 198 лв.;
1.2.2. За местни дейности разходи в размер на 18 240 712 лв.;
1.2.3. За дофинансиране разходи в размер  на 1 577 990 лв.
2. Приема актуализирана инвестиционната програма за 2022 г. (поименен списък по 
обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 4 707 150лв., съгласно 
Приложение № 5.
3. Приема актуализиран бюджет на резерва за непредвидени и неотложни разходи в 
местните дейности в размер на 200 000 лева.
4. Утвърждава актуализиран разчет за следните целеви разходи и субсидии:
     4.1. Актуализирани разходи за развитие на спорта в размер на 647 522 лв., съгласно 
Приложение № 8;
     4.3. Актуализирани разходи за други дейности по културата в размер на 57 000 лв., 
съгласно Приложение № 7;
     4.4. Актуализирана програма за развитие на туризма в размер на 1 600 000 лв., съгласно 
Приложение № 6; 
5. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на актуализацията на 
бюджета.      
6.Общински съветзадължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки 
за изготвянето на актуализирания бюджет по пълна бюджетна класификация, както 
и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет актуализиран бюджет на 
Община Балчик за 2022 г.
РЕШЕНИЕ № 624:1.  На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик, 
отменя Решение № 604 по Протокол № 36 от заседание на Общински съвет Балчик, 
проведено на 23.09.2022 година 
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, общински съвет 
дава съгласие общинска земя с площ от 301 кв.м., представлявала УПИ VIII с отреждане 
за алея и техническа инфраструктура, кв. 250 по ПУП на с. Кранево, като съгласно 
предвижданията на ЧИ на ПУП-ПРЗ, приет със заповед № 815/ 01.07.22 г. на кмет на 
Община Балчик, попада в УПИ XIV, кв. 250 по ПУП на с. Кранево, да бъде обявена за 
частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ №625:На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед №АДК-04-
15/06.10.2022г. на Областен управител на Област Добрич, Общински съвет Балчик:
1.Отменя Решение №619, Протокол №36 от 23.09.2022 г. за отдаване под наем чрез търг с 
тайно наддаване на част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен 
на алея „Възкресия Деветакова“, обособена част от ПИ № 02508.87.122 по кадастрална 
карта на гр. Балчик, за благоустрояване, включващо алея с осветление, пейки и 
тревобетонни елементи с площ 600 кв.м.
2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и 
фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №626: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, Общински съвет – Балчик:
1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 273 по Протокол № 18 от 25.02.2021г., 
и т.1 от решение № 746 по Протокол№ 30 от 24.02.2022г., за сключване на договор с Фонд 
„ФЛАГ” с цел реализация на проект „Възстановяване на велоалея в сервитут на път 
DOB1149“,  финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.,чрез 
Стратегията за ВОМР на „МИГ –Балчик – Генерал Тошево“мярка 7.5 „Инвестиции за 
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура частта:
•       Условия за погасяване:
-  Срок на погасяване - до 25.04.2023г., 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 

ПРОТОКОЛ № 37 от заседание 
на Общински съвет – Балчик, проведено на 20 октомври 2022 година

решението.
РЕШЕНИЕ №627:На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, 
Постановление №283 от 19.09.2022 г. за изменение на Постановление №216 на 
Министерски съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите 
на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във 
вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони  за 2022 г. и за 
превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, извън тези по §4, ал.1 и 2 от 
Заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози за 2022 г. и във връзка 
с чл.57 Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 
намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 
автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории 
пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни 
линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 
издаване на превозни документи за извършване на превозите, Общински съвет Балчик:
Приема Механизъм за разпределение на допълнителни трансфери за превоз  на пътници 
по междуселищни автобусни линии, извън тези по §4, ал.1 и 2 от заключителните 
разпоредби на Закона за автомобилните превози (Постановления №216/29.07.2022 г. и 
№283/19.09.2022 г. на Министерски съвет), както следва:
МЕХАНИЗЪМ
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ПРЕВОЗ
НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУСЕЛИЩНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ,
ИЗВЪН ТЕЗИ ПО §4, АЛ.1 И 2 ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ
НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ
/ПО ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИСЪВЕТ №216/29.07.2022 г. и 
№283/19.09.2022 г./
I. Показатели, по които ще се извършва разпределението на субсидиите по ПМС 
№283/19.09.2022 г.:
1. Общ пробег, подлежащ на субсидиране 
2. Превозени пътници
3. Реализиран нетен финансов ефект
II. Разпределение на субсидиите по тежест на основните показатели, както следва:
1. Общ пробег, подлежащ на субсидиране – 50 %
2. Превозени пътници – 30 %
3. Реализиран нетен финансов ефект – 20 %
III. Определяне на субсидията по първия показател – общ пробег:
Общия пробег се доказва със справка Приложение №1 от ПМС №283/19.09.2022 г. за 
периода към 31.08.2022 г. /с натрупване/ и към 31.12.2022 г. /с натрупване/. В справката се 
отразява само действително извършения пробег по възложените маршрутни разписания. 
Превозвачите трябва да имат готовност да докажат изминатия пробег с пътни листи и/
или други документи, заверени от автогарата, явяваща се начална спирка по маршрута.
IV. Определяне на субсидията по втория показател – превозени пътници:
Броят на превозените пътници се определя като сбор от:
1. Брой пътници, пътуващи с билети, издадени от обслужващите автогари и от 
шофьорите за пътуване по възложените маршрутни разписания.
Броят на пътниците, пътуващи с билети, се определя като сумата с ДДС, получена при 
продажбата на билети от автогарите и шофьорите за съответния период се раздели на 
средноаритметичната цена на билетите по направления. 
2. Брой пътници, пътуващи с абонаментни карти и билети за деца до 7 години, издадени в 
съответствие с Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране 
на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 
автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории 
пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни 
линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 
издаване на превозни документи за извършване на превозите /Наредбата/, за пътуване по 
възложени маршрутни разписания.
Броят на пътниците, пътуващи с абонаментни карти се изчислява като броя на 
издадените за отчетния период абонаментни карти, приравнени към 1 месец се умножи 
по 40 пътувания. Броят на пътуващите с „нулеви билети“ се доказва с издадените 
дубликати. Броят на издадените абонаментни карти, съгласно Наредбата се доказва при 
поискване от Община Балчик с издадените към общините през периода опис-сметки и 
регистри. 
3. Брой на пътниците, пътуващи с абонаментни карти, закупени от физически и 
юридически лица (извън Наредбата) за пътуване по възложените маршрутни разписания. 
Броят на пътниците, пътуващи със закупени абонаментни карти (извън правоимащите) 
за отчетния период се изчислява като се умножи броя на закупените абонаментни карти, 
приравнени към 1 месец по 40 пътувания. Броят на закупените абонаментни карти за 
периода се доказва от превозвачите със съответните счетоводни документи. 
V. Определяне на субсидията по третия показател – реализиран нетен финансов ефект:
Реализираният нетен финансов ефект се изчислява, съгласно указанията за 
разпределението на средствата по ПМС №283/19.09.2022г. Превозвачите, кандидатстващи 
за средства по ПМС №283/19.09.2022 г. следва задължително да водят аналитична 
счетоводна отчетност за всеки отделен вид транспортна дейност, съгласно чл.58, ал. 2 от 
Наредбата.
VI. Определяне окончателната субсидия на всеки превозвач:
Сумират се полагащите се на съответния превозвач субсидии за всеки един показател, 
като с това се получава окончателната субсидия, която той ще получи. Субсидии се 
предоставят от Община Балчик на превозвачите до размер, който не превишава сумата, 
съответстваща на нетния финансов ефект.
Средствата се разпределят на два транша:
До 31.12.2022 г. - 70 %  от субсидиите за периода 01.01 – 31.08.2022 г.
До 28.02.2023 г. - 30 % за периода 01.09 – 31.12.2022 г. 
РЕШЕНИЕ № 628:Наоснование чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.11 и ал.12 от 
Закона за автомобилните превози и във връзка със заявление в вх.№ 94-00-1429/28.09.2022 
г. Общински съвет Балчик:
Определя максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 
километър пробег за територията на Община Балчик, валидни за 2023 г., както следва:

  Минимален размер Максимален размер
Дневна тарифа  1.40лв.   2.50лв.
Нощна тарифа  1.70лв.   2.80лв.     /Продължава в брой №40/ 


