
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К 

П Р О Т О К О Л 
№ 3 

от заседание на Общински съвет - Балчик, 
проведено на 13 декември 2019 година от 9.00 часа 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, в залата на общинска администрация -
Балчик, първи етаж, се проведе заседание на общински съвет - Балчик. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми 
дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски 
наместници, в залата присъстват 21 общински съветници, имаме необходимия кворум, 
откривам днешното заседание на ОбС. 
Дневният ред е от осем точки: 
1. Докладна за изменение на действащия Правилник за организацията и дейността на 
общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация. 
Вносител: Сияна Фудулова - общински съветник 
2. Избор на ръководства и членове на Постоянни комисии към Общински съвет -
Балчик. 
Вносител: Сияна Фудулова - общински съветник 
3. Попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели на основание чл. 68е от 
Закона за съдебната власт в срок от един месец от постъпване на искането на Окръжен 
съд град Добрич. 
Вносител: Галин Началников - член на Временната комисия, избрана с Решение № 4 от 
07.11.2019 г. на ОбС Балчик. 
4. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното 
сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 
Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик 
5. Даване на съгласие председателят на Общински съвет Балчик да членува в 
Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. 
Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик 
6. Определяне представител на Общински съвет Балчик в Областния съвет за развитие на 
Област Добрич. 
Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик 
7. Участие в извънредно заседание на общо събрание на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" 
АД гр. Добрич, на 18.12.2019 г. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик 
8. Определяне броя на кметските наместници на територията на община Балчик. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик 
Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред.(няма) 
Който е съгласен с прочетения дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка. 
„За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 
Приема се следния 

Дневен ред: 
1. Докладна за изменение на действащия Правилник за организацията и дейността на 
общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация. 
Вносител: Сияна Фудулова - общински съветник 
2. Избор на ръководства и членове на Постоянни комисии към Общински съвет -
Балчик. 
Вносител: Сияна Фудулова - общински съветник 
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3. Попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели на основание чл. 68е от 
Закона за съдебната власт в срок от един месец от постъпване на искането на Окръжен 
съд град Добрич. 
Вносител: Галин Началников - член на Временната комисия, избрана с Решение № 4 от 
07.11.2019 г. на ОбС Балчик. 
4. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното 
сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 
Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик 
4. Даване на съгласие председателят на Общински съвет Балчик да членува в 
Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. 
Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик 
5. Определяне представител на Общински съвет Балчик в Областния съвет за развитие на 
Област Добрич. 
Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик 
6. Участие в извънредно заседание на общо събрание на Асоциацията по 
водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" 
АД гр. Добрич, на 18.12.2019 г. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик 
7. Определяне броя на кметските наместници на територията на община Балчик. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик 

Николай Колев - председател иа ОПС: Давам думата на г-жа Сияна Фудулова по 
първа точка от дневния ред. 

По първа точка от дневния ред: 
Г-жа Сияна Фудулова - общински съветник: Уважаеми господа общински съветници, 
действащият Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация е приет с 
решение 4 по Протокол № 3 от 02.11.2016 година на заседание на общински съвет 
Балчик. Считано от посочената дата са предприети законодателни промени в редица 
текстове систематично свързани нормативни документи, сред които Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и Закона за противодействие на корупцията 
и отнемане на незаконно придобито имущество. Наложителността от актуализация, бе 
възприета безрезервно от страна на общински съвет, който с предходно свое решение 
създаде временна комисия за изготвяне на проект за изменение на действащия 
Правилник за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА). Изготвеният 
проект за изменение на действащия Правилник за организацията и дейността на 
общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация (ПОДОбСНКВОбА), се предаде на Председателя на Общински съвет -
Балчик в установеният в решението срок, ведно с мотивите за приемането му бе 
публикуван на интернет страницата на община Балчик/на 12.11.2019 г./ Съгласно чл.26, 
ал.4 от Закона за нормативните актове, срокът на обществената консултация по проекта 
на нормативен акт е 30 дни. Считано от 13.11.2019 година, бе предоставена 
възможност за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и 
др. По отношение на предложеният за обсъждане проект, непосредствено преди края на 
обявеният срок бе подадено едно предложение. Същото бе разгледано на 12.12.2019 г. 
от 18:00 ч., в заседателната зала на общинска администрация, се състоя заседание на 
временната комисия, създадена с Решение 3 Протокол 2 от 07.11.2019 г. на общински 
съвет - Балчик за изготвяне на актуализиран Правилник за организацията и дейността 
на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
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администрация. Временната комисия разгледа обстойно представеното предложения и 
след като констатира частична основателност на предложението е взела решение от 
представеният проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 
Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет 
с Решение № 4 по протокол №3 от 02.11.2016г. на Общински съвет на Община Балчик 
предложените текстовете на чл.14, ал. 1, т. 8 и чл. 53, ал. 3, изречение 2-ро. Останалите 
предложения бяха отхвърлени, поради констатирана неоснователност или липса на 
осигурен ресурс за обезпечаване на изпълнението им. Подробните мотиви на комисията 
са изложени в доклад на същата. Предвид изложеното и липсата на предложения, 
различни от предложеният и обявен за обсъждане проект на нормативен документ, 
предлагам Общински съвет - Балчик, да приеме следното 

Проект! 

РЕШЕНИЕ 
1. На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, приема 

Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), в 
съответствие с представеният за обсъждане проект от временната комисия, създадена с 
Решение 3 Протокол 2 от 07.11.2019 г. неразделна част от настоящото решение, с 
изключение предложените текстовете на чл. 14 ал. 1, т. 8 „упражнява контрол върху 
изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет" и чл. 
53, ал. 3, изречение 2-ро „Размерът на възнаграждението /на външни лица привлечени 
като консултанти ши експерти/ се определя от общинския съвет, в зависимост от 
обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от 
Председателя на Общинския съвет. ", които следва да отпаднат. 

2. След влизане в сила на решението по т. 1, приетият правилник да се обнародва, 
чрез публикуване на интернет страницата на община Балчик. 

3. Неразделна част от настоящото решение е Проект на Правилник за 
организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), съобразен с 
решението по т.1 и доклада на временната комисия, създадена с Решение № 3 по 
Протокол 2 от 07.11.2019 г. на общински съвет - Балчик. 

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Уважаеми господин председател, уважаеми 
колеги, аз съм малко озадачен, прочетеният проект се различава от това на което на нас 
ни е предоставено като материали, това по принцип не би трябвало да е така, защото 
окей, ние чухме какво каза вносителя, но това което аз имам се разминава с това, което 
се прочете би трябвало да ни се раздаде като материали, да се запознаем какво решение 
ще вземаме. Прочетоха се три точки в проекта, а при мен имам две точки, но това е 
само по процедура. Искам да си направя предложението, което имам. Извинявам се, 
член съм на тази временна комисия, но считам, че в Правилника цялата комисия сме 
допуснали една грешка, която в момента да изправим, а именно: чл. 38 на Глава VI, 
където се определят комисиите и броя членове т. 7 - Постоянната комисия за 
установяване конфликт на интереси е записано 7 члена, аз считам, че тази комисия 
трябва да бъде от 6 члена и ще се мотивирам. ОбС Балчик е съставен от шест 
политически партии. До сега практиката беше тази комисия да бъде представена по 
един член от всяка политическа партия. Още повече се озадачих, когато разбрах и 
следваща точка, която определя броя и членовете на комисията и ме озадачи факта, че в 
тази комисия има двама представители от БСП, и още повече ме озадачи факта, че като 
член на комисията ще бъде предложен Николай Колев, КОЙТО е председател на ОбС. 
Считам това за недопустимо и това противоречи както на Правилника, който ще 

3 



приемем, така и ЗМСМА, защото функцията на председателя на ОбС е да координира, 
организира и следи за правилното изпълнение и наказва членовете на комисията. Аз 
питам - г-н Николай Колев, ако не дойде на комисия, ще се самонакаже ли? Моля още 
сега да се постави на гласуване моето предложение, а именно комисията да стане от 
седем члена на шест члена. Народното събрание също е от 240 човека, четен брой и 
кворумът е ясен, тука мнозинството ще бъде от 4 човека и ако се наложи да взема тази 
комисия някакви решения, аз считам, че тази комисия ще има тежки решения и по-
голям кворум е по-добре. Затова моля предложението ми е, комисията да стане от шест 
члена. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Давам си отвод от тази комисия. 

Г-н Илиян Станоев - председател на ОбС: Нека да дойде следващата точка и тогава ще 
си дадете отвод. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Предлагам да се гласува предложението на 
г-н Станоев, Постоянната комисията за установяване конфликт на интереси да бъде от 
шест члена, който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Гласували със „За" - 21; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 
Предложението се приема. 

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Предлагам целият правилник да се гласува 
анблок, а не глава по глава. 

Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Господин председател, аз също искам да взема 
отношение по точката. Аз лично съм учуден от вида на комисиите, които са 
предложени. Тоста сериозно внимание се обърна на комисията за конфликт на 
интереси, а комисията по бюджет и финанси, комисията по строителство и комисията 
по здравеопазване, рязко са намалели, аз мисля, че е приоритет за общинските 
съветници да участват в колкото се може повече комисии. Това намаляване състава на 
комисиите, рязко ще повлияе на работата на общинския съвет. Гледайки комисиите, 
около 10 човека ще участват в работата на комисиите. Комисиите, които най-много 
заседават са комисията по строителство и комисията по бюджет и финанси. Все още не 
знам дали общинския съвет ще може да дава помощи, защото предната година г-н 
Ангелов каза, че той лично ще се ангажира сформира комисия към общинска 
администрация, която да се занимава с тази дейност. Така, че ако комисията по 
здравеопазване не се раздават помощи, тя ще се събира веднъж да разгледа доклада на 
управителя на МБАЛ. Не знам, какви са мотивите ви за 5 членни комисии, но на 
заседанията на общинския съвет ще стане говорилня, всички онези, които нямат 
възможност да участват в комисиите, своите въпроси и изказвания, ще ги задават на 
сесия. Правилникът е под нормативен документ на ЗМСМА. Общинските съветници 
имат право единствено и само да участват в комисии, броят на комисиите, заплащането 
на общинските съветници, виждам, че там е изключително единодушно. Когато 
започвах предния мандат минималната работна заплата беше 480 лева, сега става 610 
лева. Разходите на общинските съветници рязко ще се увеличат. Колеги, цинично е 
залагането в Правилника заплащане, свързано с дейността на общинския съветник, 
което прогресивно расте, обвързано с минималната работна заплата и всички вие 
знаете, че средствата, които получавате за това са вследствие на представяне на 
фалшиви разходно оправдателни документи, представяне на пътни карти, които са 
направени малко повече „тегели", (говоря малко по цинично), в селата, а пък никой не 
ви е виждал. Много ви се моля колеги, не смятайте средствата свързани с дейността 
като общински съветник за покриване на разходите от изминалите избори. Няма да 
правя предложение. Знам какъв ще бъде резултата. Оставям на вашата съвест и н а 
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вашето добро отношение. Малкият брой членове на комисията, няма да има добър 
резултат. 

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Благодаря г-н председател. Аз споделям 
мнението на колегата Жечев, относно броя и състава на така предложените комисии, а 
именно бюджетната комисия, комисията по строителство и здравеопазване са най-
работещите комисии в ОбС, а рязко намаляха членовете на 5 члена. Аз зададох въпрос 
във временната комисия, не ми беше отговорено Защо, намаляха. Който е предложил 
това да бъде така добър да стане и да каже какви са мотивите. Споделям твърдението, 
което чувам по улиците, че видите ли комисиите не са работили, затова че не се събира 
кворум, няма такова нещо, аз съм бил в комисията по бюджет и финанси, винаги е 
имало комисия, винаги е имало кворум и винаги е работила. Маломерните комисии 
води до това да не се разглеждат и разискват проблемите, които постъпват като 
проекто-решения. Затова настоявам бройката на комисиите да бъде от седем члена. 
Правя предложение за ПКБФЕЕ, ПКУТСЕ и ПКЗССД да бъдат от седем члена. 

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Ще изкажа друга теза. Много често, 
комисията от седем човека взема решение, което не приема или подкрепя определено 
проекто-решение и на следващият момент, на заседание на общински съвет се оказва, 
че приема с болшинство, това което не е приела комисията, което ме навежда на 
мисълта, че тези седем човека или въобще не са присъствали или са писани фиктивни 
присъствия да се каже, че някой е бил на тази комисия. Смятам, че в края на краищата 
местото където се разискват нещата е ОбС. Тези пет човека са напълно достатъчни и 
представляват почти всички политически групи и да не представляват всички 
политически групи, в края на краищата ние в общинския съвет сме представители на 
обществеността, онази която ни е избрала. И в края на краищата смятам, че тези пет 
човека са напълно достатъчно да се събират, нали си спомняте, че имаше случаи, 
когато комисиите не можеха да се съберат и почваха да си звънят председателите, не 
случайно временната комисия за изготвяне на правилника е взела всичко това предвид 
и не случайно е предложила комисиите да са по пет човека. В тази комисия участват 
всички партии, представени в ОбС. 

Николай Колев - председател на ОбС: Подлагам на гласуване предложението на 
г-н Атанасов: 
ПКБФЕЕ да бъде от 7 члена 
ПКУТСЕ да бъде от 7 члена 
ПКЗССД да бъде от 7 члена 
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Гласували със „За" - 7; „Против" - 10; „Въздържали се" - 4 
Предложението не се приема. 

Николай Колев - председател на ОбС: Подлагам на гласуване предложението на г-н 
Станоев: Постоянната комисията за установяване конфликт на интереси да бъде от 
шест члена, който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Гласували със „За" - 21; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 
Предложението се приема. 

Николай Колев - председател на ОбС: Подлагам на гласуване процедурата на 
гласуване, целият правилник всички глави да се гласуват анблок. 
Гласували със „За" - 21; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 
Предложението се приема. 

Николай Колев - председател на ОбС: Подлагам на гласуване целият правилник. 
Гласували със „За" - 21; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 
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Предложението се приема. 
РЕШЕНИЕ № 5 : 1. На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, 
приема Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация (ПОДОбСНКВОбА), в съответствие с представеният за обсъждане 
проект от временната комисия, създадена с Решение 3 Протокол 2 от 07.11.2019 г. 
неразделна част от настоящото решение, с изключение предложените текстовете на 
чл.14 ал.1, т.8 „упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени 
за издръжка на общинския съвет" и чл.53,ал.3, изречение 2-ро „Размерът на 
възнаграждението /на външни лица привлечени като консултанти и.чи експерти/ се 
определя от общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се 
изплаща въз основа на договор, подписан от Председателя на Общинския съвет.", 
които следва да отпаднат. 

2. След влизане в сила на решението по т. 1, приетият правилник да се обнародва, 
чрез публикуване на интернет страницата на община Балчик. 

3. Неразделна част от настоящото решение е Проект на Правилник за 
организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), съобразен с 
решението по т.1 и доклада на временната комисия, създадена с Решение № 3 по 
Протокол 2 от 07.11.2019 г. на общински съвет - Балчик. 

Николай Колев - председател на ОГ>С: Давам думата на г-жа Сияна Фудулова по 
втора точка от дневния ред. 

По втора точка от дневния ред: 
Г-жа Сияна Фудулова - общински съветник: Уважаеми колеги, на 5.12.2019 г. 
временната комисия се събра за поправки в предложените комисии и във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация предлагам следните проекти за решения: 

нроекг за решение № 1: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира 
Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове, в следния 
състав: 
Председател: Сияна Атанасова Фудулова 
Членове: Симеон Димитров Симеонов 

Велко Георгиев Михайлов 
Мехмед Хасан Расим 
Симеон Димитров Господинов 

проект за решение № 2: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира 
Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология, в 
следния състав: 
Председател: Христо Петров Христов 
Членове: Владимир Бориславов Лафазански 

Бисер Алтънчев Демиров 
Елена Кирилова Каменова - Стелиянова 
Ивелин Пейчев Ройдев 

проект за решение № 3: 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по 
обществен ред, сигурност и транспорт, в състав: 
Председател: Галин Петров Началников 
Членове: Даниел Гочев Димитров 

Владимир Бориславов Лафазански 
Мехмед Хасан Расим 
Христо Петров Христов 

проект за решение ЛГ«г4: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по 
туризъм, селско стопанство и стопански дейности, в състав: 
Председател: Велко Георгиев Михайлов 
Членове: Елена Кирилова Каменова - Стелиянова 

Гюнай Мюмюн Узун 
Сияна Атанасова Фудулова 
Димитър Веселинов Николов 

проект за решение №5: 
На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по 
здравеопазване, спорт и социални дейности, в състав: 
Председател: Симеон Димитров Симеонов 
Членове: Бисер Алтънчев Демиров 

Велко Георгиев Михайлов 
Д-р Маргарита Калинова Вичева 
Даниел Гочев Димитров 

проект за решение №6: 
На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по 
образование, култура и младежки дейности, в състав: 
Председател: Владимир Бориславов Лафазански 
Членове: Даниел Гочев Димитров 

Бисер Алтънчев Демиров 
Елена Кирилова Каменова - Стелиянова 
Кирил Йорданов Кирев 

проект за решение №7: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Комисия за 
установяване конфликт на интереси, в състав: 
Председател: Гюнай Мюмюн Узун 
Членове: Виктор Лучиянов Митраков 

Симеон Димитров Симеонов 
Атанас Жечев Георгиев 
Атанас Илиев Атанасов 
Илиян Стефанов Станоев 
Николай Филипов Колев 

Тук ще се съобразим с прието решение след малко. 
Във връзка с постъпило предложение за промяна на предложения парламентарен състав 
на комисията по здравеопазване, спорт И СОЦИални дейности, свързано с 
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освобождаването на д-р Маргарита Калинова Вичева, предвиждащата същата за член 
на постоянната комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности заемайки 
мястото на Сияна Фудулова, която от своя страна заема мястото на първата в 
постоянната комисия по здравеопазване. Това беше разгледано на заседание на 
представителите на политически сили, състояло се на 12.12.2019 г. Председателският 
съвет предлага промяна на вече предложените състави на постоянни комисии на ОбС 
Балчик. 

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Ще взема отношение, защото ме озадачавате 
измененията, които правите - първо такова предложение нямаме в материалите, второ -
този председателски съвет, доколкото ми е известно аз съм член, обаче не съм 
присъствал, ако този председателски съвет се е провел без Илиян Станоев, съм 
съгласен, но пак ви казвам, че това, което в момента докладва вносителя, не присъства 
в материалите на нито един общински съветник, ако ще продължаваме така, кажете 
поне хич да не ги четем тези материали, а да ги слушаме на сесията. Ако трябва да се 
направи почивка и да ни се раздадат материалите, защото така слушайки не мога да 
взема правилно решение как да гласувам. Вчера, на 12 декември аз не съм присъствал 
на председателски съвет. 

Д-р Маргарита Калинова - общински съветник: На мен не ми е ясно, кой е направил 
това предложение на председателския съвет аз да бъда заменена с г-жа Сияна 
Фудулова. Питам - това не е ли (е май) политически цинизъм и реваншизъм, нищо 
друго не може да бъде. На всички ви е ясно, че съм най-стария общински съветник, с 
пет мандата, с 20 години представителство в общински съвет, не държа, искам да 
подчертая, не държа да съм председател на комисията по здравеопазване. Моят 
приоритет в моя живот е здравеопазването и точно това съм казвала по време на 
предизборната си кампания, това съм правила целият си съзнателен живот и някой 
политически е решил да ме изкара от комисията по здравеопазване и да ме замени с 
друг. Пак казвам политически цинизъм и реваншизъм, но според Конституцията на 
Република България и според ЗМСМА аз като редови общински съветник имам право 
да изразявам мнение, така, че дали ще бъда в комисията по здравеопазване или не, няма 
никакво значение, но в момента се излагат всички онези, които са направили това 
предложение. 

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Мога ли да предложа да се гласува 
предложението на г-н Станоев да се даде почивка и да се раздадат материалите, които 
отговарят на действителните. 

Николай Колев - председател на ОбС: По правилник нямаме право на почивка в този 
час. Извинявам се, пропуск за тези две точки, това което е раздадено е с разликата 
между д-р Калинова и г-жа Фудулова. 

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Зададох въпрос и на председателския съвет. 
Какви са мотивите за смяната на д-р Калинова от комисията по здравеопазване със 
колежката Сияна Фудулова, не ми беше отговорено, затова сега искам отговор. Да 
станат хората, които са направили това предложение. Казах също, че трябва да има 
протокол, увериха ме, че ще има протокол сутринта, но липсва. На сесията колегите 
трябва да са уведомени. Тук се прави едно много грубо нарушение на стар - нов 
Правилник. 

Г-н Атанас Жечев - общински съветник: При вече раздадени материали на общинските 
съветници, липсва аргументирани причини мисля, че не е нормално на сесията да се 
правят предложения за подмяна на тези материали, тези промени могат да се правят 
само по предложение на общински съветник. При вече подадени материали, 
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общинските съветници са ги получили, промените в съответното проекто-решение 
могат да се правят само и единствено в залата на ОбС. 

Николай Колев - председател на ОбС: Да, наистина, сутринта получихме доклада, но 
нямаше техническо време да се разпечата. 

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Само да поясня, и по новия правилник и по 
стария, докладните се входират в ОбС седем дни преди сесията, така, че да ми правите 
изменение на докладната по време на сесия, меко казано е не само незаконосъбразно, за 
мене е своеволие. Подкрепям колегата Жечев - дългогодишен съветник, че единствено 
изменения могат да се правят само и само и то като предложения за изменение на 
проект, а не да сменяте докладната, т.е ако вчера сте взели някакво решение в 
комисията, може да накарате някой съветник да стане и да предложи това изменение на 
решение, но да сменяте докладна записка е незаконосъобразно по никакъв правилник. 

Г-н Николай Колев - председседател на ОбС: Относно прието предложение за броя 
членове на комисията за установяване конфликт на интереси си правя отвод. 

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Предвид създалата се конфузната ситуация 
предлагам да бъде подложено на гласуване предложение за изменение от комисията, а 
не като част от докладната, т.е. постъпило е предложение от комисията за изменение на 
вече докладваното проекто-решение, ако се приеме. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Подлагам на гласуване предложението на г-н 
Станоев така внесеното предложение за изменение на временната комисия, а именно на 
мястото на д-р Маргарита Калинова член на ПКЗССД да влезе Сияна Фудулова, а в 
комисията по ПКТССД - д-р Маргарита Калинова. 
Гласували със „За" - 17; „Против" - 3; „Въздържали се" - 1 
Предложението се приема. 

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Донякъде в отговор на г-н Атанасов, 
мога да кажа, че нито един от общинските съветници не е избран заради експертизата в 
този общински съвет първо, второ в тази докладна записка мотиви не са изказвани от 
тази комисия, разбирам, че е било традиционно до сега д-р Калинова да бъде 
председател и член на тази комисия, но аз не виждам проблем, какво би правила една 
община, ако в общинския съвет няма избран лекар в своя състав. 

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Предлагам всички проекти за комисиите 
от решението да се гласуват анблок 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Подлагам на гласуване предложението на г-н 
Лучиянов за анблок гласуване на цялата точка. 
Гласували със „За" - 15; „Против" - 3; „Въздържали се" - 2, 1 не гласува 
Предложението се приема. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Подлагам на гласуване цялата втора точка с 
направеното изменение - анблок. 
Гласували със „За" - 14; „Против" - 3; „Въздържали се" - 3, 1 не гласува 
Предложението се приема. 
РЕШЕНИЕ № 6: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 
от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира: 
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1. Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове, в 
следния състав: 
Председател: 
Членове: 

2. Постоянната 
следния състав: 
Председател: Христо Петров Христов 
Членове: Владимир Бориславов Лафазански 

Бисер Алтънчев Демиров 
Елена Кирилова Каменова - Стелиянова 
Ивелин Пейчев Ройдев 

3. Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт, в състав: 
Председател: Галин Петров Началников 
Членове: Даниел Гочев Димитров 

Владимир Бориславов Лафазански 
Мехмед Хасан Расим 
Христо Петров Христов 

4. Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности, в състав: 
Председател: Велко Георгиев Михайлов 
Членове: Елена Кирилова Каменова - Стелиянова 

Гюнай Мюмюн Узун 
Д-р Маргарита Калинова Вичева 
Димитър Веселинов Николов 

5. Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, в състав: 
Председател: Симеон Димитров Симеонов 
Членове: Бисер Алтънчев Демиров 

Велко Георгиев Михайлов 
Сияна Атанасова Фудулова 
Даниел Гочев Димитров 

6. Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, в състав: 
Председател: Владимир Бориславов Лафазански 
Членове: Даниел Гочев Димитров 

Бисер Алтънчев Демиров 
Елена Кирилова Каменова - Стелиянова 
Кирил Йорданов Кирев 

7. общински съвет Балчик избира Комисия за установяване конфликт на интереси, в 
състав: 
Председател: Гюнай Мюмюн Узун 
Членове: Виктор Лучиянов Митраков 

Симеон Димитров Симеонов 
Атанас Жечев Георгиев 
Атанас Илиев Атанасов 
Илиян Стефанов Станоев 

Николай Колев - председател на ОбС: Давам думата на г-н Галин Началников по 
трета точка от дневния ред. 

По трета точка от дневния ред: 
Г-н Галин Началников - член на Временната комисия, избрана с Решение № 4 от 
07.11.2019 г. на ОбС Балчик: Уважаеми общински съветници, с писмо изх.№ 
71/30.09.2019 г. Общински съвет Балчик е изпратил свое решение № 637 по протокол 

Сияна Атанасова Фудулова 
Симеон Димитров Симеонов 
Велко Георгиев Михайлов 
Мехмед Хасан Расим 
Симеон Димитров Господинов 

комисия по устройство на територията, строителство и екология, в 
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№ 44 за избиране на съдебни заседатели за PC - гр. Балчик. На основание чл.68е от 
Закона за съдебната власт, с писмо с изх. per. № 3714 от 31.10.2019 г. (с наш вх. № 
322/04.11.2019 г.) Председателят на ДОС е изискал попълване списъка на кандидатите 
за съдебни заседатели в срок от един месец от постъпване на искането. Задължението 
освен в цитираната законова разпоредба е заложено и подзаконовия нормативен акт по 
прилагане на ЗСВ/чл. 8, ал. 4, НАРЕДБА № 7 от 28.09.2017 г./ Определеният брой 
съдебни заседатели за Община Балчик е 20 (двадесет) съдебни заседатели, а общински 
съвет Балчик е избрал 11. С Решение № 4 от 7.11.2019 г., Общински съвет Балчик 
откри процедура за допълване на списъка с определени кандидати за съдебни 
заседатели за Районен съд - Балчик и избра временна комисия, която да извърши 
проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд -
Балчик, да публикува списък на допуснатите до участие кандидати и да проведе 
изслушване с допуснатите кандидати. На 7.11.2019 г. на интернет-страницата на 
Община Балчик бе публикувана информация, че е удължен срокът по процедура за 
подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд -
Балчик, като бяха посочени изискванията към кандидатите, както и необходимите 
документи, които кандидатите за съдебни заседатели следва да представят в срок до 
22.11.2019 г. До определения краен срок за подаване на документи в секретариата на 
Общински съвет Балчик са постъпили заявления за кандидатстване от общо 4 
кандидата. На 25.11.2019 г. бе проведено заседание на Временната комисия, която 
констатира, че е изпълнено условието на чл. 68, ал. 3 от ЗСВ, а именно най-малко 10 на 
сто от лицата, които се включват в списъка за съдебни заседатели към Районен съд -
Балчик за мандат 2020 - 2023 г. да са с квалификация в областта на педагогиката, 
психологията и социалните дейности. След разглеждане на документите, приложени 
към заявленията на кандидатите, Временната комисия допусна до участие всички 4 
кандидата и одобри списък на допуснатите кандидати, който заедно с техните 
автобиографии, мотивационни писма и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ, бяха 
публикувани на интернет-страницата на Община град Балчик. На това заседание бе 
взето решение изслушването на кандидатите, съгласно чл. 68а от ЗСВ да бъде 
извършено на 02.12.2019 г. от 15.00 ч. На 02.12.2019 г., в публично заседание, 
Временната комисия проведе изслушване на четиримата от кандидатите. На 
кандидатите за съдебни заседатели бяха поставени както теоретични, така и 
практически въпроси, свързани с работата на членовете на съдебния състав, правата и 
задълженията на съдебния заседател. След изслушване на кандидатите, в закрито 
заседание Комисията взе решение да бъдат предложени за кандидати за съдебни 
заседатели за съдебния район на Районен съд - Балчик 4 кандидати, а именно: 1. 
Марийка Игнатова Филева ; 2. Мария Иванова Панайотова; 3. Русанка Петрова 
Стефанова ; 4. Флора Иванова Колева 

Предвид изложеното, временната комисия, назначена с горепосоченото решение, 
предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното 

Проект! 
РЕШЕНИЕ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 68 и чл. 68е от Закона за 
съдебната власт. Общински съвет - Балчик, 

1. Попълва списъка с определени кандидати за съдебни заседатели за Районен съд -
Балчик с допълнителни 4/четирима/ кандидати за съдебни заседатели, съгласно Списък 
- предложение от Временната комисия, избрана с Решение № 4 от 7.11.2019 г. на 
Общински съвет Балчик, за провеждане на процедура за допълнителен избор на 
съдебни заседатели към Районен съд - Балчик. 

2. Възлага на Председателя на Общински съвет - Балчик да изпрати настоящото 
решение на Председателя на Окръжен съд - Добрич, ведно с документите по чл. 68, ал.З 
от Закона за съдебната власт. 

3. Неразделна част от настоящото решение е Списък за съдебни заседатели за 
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попълване на първоначално определените кандидати. 

Приложение 1. 
Списък за съдебни заседатели за попълване на първоначално определените 
кандидати 
1. Марийка Игнатова Филева 
2. Мария Иванова Панайотова 
3. Русанка Петрова Стефанова 
4. Флора Иванова Колева 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Подлагам на гласуване проекта на 
временната комисия за попълване състава на съдебни заседатели. 
Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 
Предложението се приема. 

Николай Колев - председател на ОбС: Преди да пристъпим към 4-та, 5-та и 6-та 
точка от дневния ред, моля г-н Атанас Жечев да води заседанието на ОбС, тъй като аз 
съм вносител на трите точки. 

Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието: Давам думата на г-н Колев по четвърта точка 
от дневния ред. 

По четвърта точка от дневния ред: 
Г-н Николай Колев - председател на ОбС Балчик: Уважаеми господин кмет, уважаеми 
общински съветници, съгласно чл. 9, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА) Националното сдружение на общините в Република 
България (НСОРБ) представлява и защитава интересите на своите членове - общините 
пред държавните органи, разработва предложения за промяна и усъвършенстване на 
правната уредба на местното самоуправление, подготвя становища и предложения по 
проектобюджета на страната, в частта му за общините, осъществява контакти и 
взаимодействия със сродни организации от други страни, членува в международни 
сдружения, осъществява и други функции, определени със закон и с устава му. НСОРБ 
организира обучения, предоставя консултации, разпространява Информационен и 
Електронен бюлетин, консултативни разработки и други информационни материали. 
Вече 23 години Сдружението обединява усилията на всички български общини за 
утвърждаването им като силни и демократични местни власти. Чрез дейността си, 
НСОРБ съдейства за разширяване правомощията на общините, работи за предоставяне 
на повече права по управлението на общинските дейности и финанси. 
Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото събрание. То приема, изменя и допълва 
устава на Сдружението; избира и освобождава членовете на Управителния и 
Контролния съвет; приема програмата за дейността на Сдружението; приема годишния 
бюджет на Сдружението и отчета за неговото изпълнение; взема и други решения, 
съгласно правомощията му, посочени в устава. 
Общото събрание се състои от делегатите на общините-членове на Сдружението. 
Общото събрание на НСОРБ заседава най-малко веднъж годишно. Съгласно чл. 12, ал. 
2 от Устава на НСОРБ, в него всяка община е представена от двама делегати - кмета на 
общината и представител на общинския съвет. В неговите заседания общината има 
право на два гласа, упражнявани самостоятелно от двамата делегати. Общината се 
счита за представена в случай, че в заседанието на Общото събрание участва поне един 
от нейните делегати. 

На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, в двумесечен срок след 
провеждането на първото си заседание, новоизбраният общински съвет следва да 
определи своя представител в Общото събрание и да уведоми за това изпълнителния 
директор на НСОРБ. В случай, че представителя на общинския съвет няма възможност 
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да участва в работата на Общото събрание, общинския съвет определя друг свой 
представител, който да го замества на конкретното заседание. С оглед осигуряване 
участието на представител на ОбС във всяко заседание на Общото събрание, с 
настоящото решение бихме могли да изберем и заместник на определения от нас 
делегат. По наша преценка можем да определим реда, по който избрания от нас делегат 
да се отчита пред общинския съвет за дейността си в висшия орган на НСОРБ и да ни 
информира за вземаните от него решения. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 
1 от Устава на НСОРБ, общинският съвет 

РЕШИ: 
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България представителя на общинския съвет НИКОЛАЙ 
ФИЛИПОВ КОЛЕВ - председател на ОбС Балчик. 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на 
Общото събрание, той ще бъде заместван от 

Оставям на Вас да решите кой да бъде заместник при невъзможност за участие 
на първия. 

Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието: Моля за вашите предложения. 

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Считам, че г-н Николай Колев трябва да си 
предложи заместник, за да му предава какво се е случило на заседанията на НСОРБ. 

Г-н Николай Колев - вносител на предложение: Предлагам г-н Атанас Жечев. 

Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието: Подлагам на гласуване предложението по т. 2 
от проекта: При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на 
Общото събрание, той да бъде заместван от Атанас Жечев. 
Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 
Предложението се приема. 

Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието: Подлагам на гласуване целият проект с 
направеното допълнение. 
1. Атанас Жечев Георгиев „За' 
2. Атанас Илиев Атанасов „За' 
3. Бисер Алтънчев Демиров „За' 
4. Велко Георгиев Михайлов „За' 
5. Виктор Лучиянов Митраков „За' 
6. Владимир Бориславов Лафазански „За' 
7. Галин Петров Началников „За' 
8. Гюнай Мюмюн Узун „За' 
9. Даниел Гочев Димитров „За' 
10. Димитър Веселинов Николов „За' 
11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова „За' 
12. Ивелин Пейчев Ройдев „За' 
13. Илиян Стефанов Станоев „За' 
14. Кирил Йорданов Кирев „За' 
15. Маргарита Калинова Вичева „За' 
16. Мехмед Хасан Расим „За' 
17. Николай Филипов Колев „За' 
18. Симеон Димитров Господинов „За' 
19. Симеон Димитров Симеонов „За' 
20. Сияна Атанасова Фудулова „За' 
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21. Христо Петров Христов „За" 
Гласували със „За" - 21; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 
Предложението се приема. 
РЕШЕНИЕ № 8: На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 
и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, общинският съвет 

РЕШИ: 
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България представителя на общинския съвет НИКОЛАЙ 
ФИЛИПОВ КОЛЕВ - председател на ОбС Балчик. 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на 
Общото събрание, той ще бъде заместван от Атанас Жечев Георгиев. 

Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието: Давам думата на г-н Колев 
По пета точка от дневния ред: 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС Балчик: Уважаеми господин кмет, уважаеми 
общински съветници, във връзка с писмо от Националната асоциация на 
председателите на общински съвети Предлагам общински съвет - Балчик да вземе 
следното 
РЕШЕНИЕ: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, общински съвет Балчик дава съгласие 
председателят на ОбС да членува в Националната асоциация на 
председателите на общински съвети в Република България, като дължимия 
членски внос е за сметка на бюджета на Общината в частта „Общински разходи 
за Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в 
нетърговски организации". 

Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието: Подлагам на гласуване проекта на г-н Колев 
1. Атанас Жечев Георгиев „За" 
2. Атанас Илиев Атанасов „За" 
3. Бисер Алтънчев Демиров „За" 
4. Велко Георгиев Михайлов „За" 
5. Виктор Лучиянов Митраков „За" 
6. Владимир Бориславов Лафазански „За" 
7. Галин Петров Началников „За" 
8. Гюнай Мюмюн Узун „За" 
9. Даниел Гочев Димитров „За" 
10. Димитър Веселинов Николов „За" 
11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова „За" 
12. Ивелин Пейчев Ройдев „За" 
13. Илиян Стефанов Станоев „За" 
14. Кирил Йорданов Кирев „За" 
15. Маргарита Калинова Вичева „За" 
16. Мехмед Хасан Расим „За" 
17. Николай Филипов Колев „За" 
18. Симеон Димитров Господинов „За" 
19. Симеон Димитров Симеонов „За" 
20. Сияна Атанасова Фудулова „За" 
21. Христо Петров Христов „За" 
Гласували със „За" - 21; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 
Предложението се приема. 
РЕШЕНИЕ № 9: На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, общински съвет Балчик 
дава съгласие председателят на ОбС да членува в Националната асоциация на 
председателите на общински съвети в Република България, като дължимия 
членски внос е за сметка на бюджета на Общината в частта „Общински разходи 

14 



за Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в 
нетърговски организации". 

Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието: Давам думата на г-н Колев по шеста точка от 
дневния ред 

По шеста точка от дневния ред: 
Г-н Николай Колев - председател на ОбС Балчик: Уважаеми господин кмет, уважаеми 
общински съветници, съгласно Закона за регионално развитие, в Област Добрич е 
създаден и функционира Областен съвет за развитие на Област Добрич. Председател 
на Областния съвет за развитие е Областният управител, а членове са Кметовете на 
общините в областта, по един представител на Общински съвет на всяка община, 
делегирани представители на областните структури на представителните организации 
на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище. 

След провеждането на Местни избори 2019 и избора на нов състав на 
Общинския съвет, във връзка с прилагане разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от Закона за 
регионално развитие и писмо с вх. № 3/07.11.2019 г. от Областния управител, е 
необходимо да бъде определен нов представител на Общински съвет Балчик, който да 
бъде член на Областния съвет за развитие на Област Добрич. 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Балчик да приеме 
следното 

Проект! 
Р Е Ш Е Н И Е : 

Общински съвет Балчик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 22, ал. 2 от Закона за 
регионалното развитие, определя за свой представител в Областния съвет за развитие 
на Област Добрич - Николай Филипов Колев - председател на общински съвет -
Балчик. 

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: В моите материали няма предложено име. 

Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието: Подлагам на гласуване проекта на г-н Колев. 
1. Атанас Жечев Георгиев „За" 
2. Атанас Илиев Атанасов „За" 
3. Бисер Алтънчев Демиров „За" 
4. Велко Георгиев Михайлов „За" 
5. Виктор Лучиянов Митраков „За" 
6. Владимир Бориславов Лафазански „За" 
7. Галин Петров Началников „За" 
8. Гюнай Мюмюн Узун „За" 
9. Даниел Гочев Димитров „За" 
10. Димитър Веселинов Николов „За" 
11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова „За" 
12. Ивелин Пейчев Ройдев „За" 
13. Илиян Стефанов Станоев „Въздържал се" 
14. Кирил Йорданов Кирев „За" 
15. Маргарита Калинова Вичева „За" 
16. Мехмед Хасан Расим „За" 
17. Николай Филипов Колев „За" 
18. Симеон Димитров Господинов „За" 
19. Симеон Димитров Симеонов „За" 
20. Сияна Атанасова Фудулова „За" 
21. Христо Петров Христов „За" 
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Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1 
Предложението се приема. 
РЕШЕНИЕ № 10: Общински съвет Балчик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 22, ал. 2 от Закона 
за регионалното развитие, определя за свой представител в Областния съвет за 
развитие на Област Добрич - Николай Филипов Колев - председател на ОбС - Балчик 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС Балчик: Давам думата на г-н Ангелов по 
седма точка от дневния ред. 

По седма точка от дневния ред: 
Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, 
уважаеми общински съветници, на 18.12.2019 г. от 10:00 часа в Зала „Пресцентър" на 
Областна администрация Добрич ще се проведе извънредно заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, 
обслужвана от „ВиК Добрич" АД гр.Добрич, при следния дневен ред: 

1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в 
бюджета на асоциацията по ВиК за 2020 г., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за 
организация и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, в размер на 
21 471,07 лв. 

2. Приемане на решение, съгласно чл. 198п, ал. 5, т. 2 и 3 от Закона за водите, за 
сключване на Допълнително споразумение № 2 към Договор за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 
водоснабдителни и канализационни услуги сключен на 07.03.2016 г., в сила от 
01.05.2016 г., между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„ВиК Добрич" АД гр. Добрич и упълномощаване на Председателя на Асоциацията по 
ВиК Добрич да го подпише от името на Асоциацията. 

3. Други - обсъждане на възникнали въпроси. 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Добрич се провежда при 

непроменено разпределение на гласовете от предходното заседание на 20.02.2019 г., с 
актуално разпределение на гласовете /определено по реда на чл.8 от ПОДАВиК/ за 
община Балчик е 6,96%. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 45, ал. 1 и чл. 87, ал. 1 от 
ПОДОбСНКВОбА, предлагам на вашето внимание следното: 
Проекто-решение: 

На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 
и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински 
съвет - Балчик 
РЕШИ: 

Съгласува следната позиция на община Балчик по точките от дневния ред на 
извънредното заседание на Асоциацията, както следва: 

1. Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров-
заместник-кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, 
международно сътрудничество и екология" в община Балчик да гласува според 
настоящото решение. 

1.1. При невъзможност за присъствие на основния упълномощен представител, 
определя за резервен член - инж.Пламен Сидеров Тодоров - старши специалист в отдел 
„Инвестиционна дейност и контрол" в община Балчик. 

2. Съгласува следната позиция на община Балчик по предложените решения: 
2.1. по т. 1 от дневния ред: Изразява съгласие за приемане на решение за 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК 
за 2020 г., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на 
аСОЦИаЦИИТе по водоснабдяване и канализация, в размер на 21 471,07 лв. 
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2.2. По т.2 от дневния ред: Изразява съгласие за приемане на решение, съгласно 
чл. 198п, ал. 5, т. 2 и 3 от Закона за водите, за сключване на Допълнително 
споразумение № 2 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 
услуги, сключен на 07.03.2016 г., в сила от 01.05.2016 г., между Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД гр. Добрич и 
упълномощаване на Председателя на Асоциацията по ВиК Добрич да го подпише от 
името на Асоциацията. 

2.3. По т.З от дневния ред: При поставяне на допълнителни въпроси на 
заседанието, упълномощеният представител да приема предложенията към същите за 
информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед 
запазване интереса на община Балчик. Само искам да поясня, че ОбС приема 
препоръчителната вноска на държавата в Асоциацията, тъй като зависимо от тази 
вноска следваме вноските на всички останали членове, на всички общини в тази 
Асоциация, съгласно закона, това представлява 35%. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Подлагам на гласуване проекта на кмета. 
1. Атанас Жечев Георгиев „За" 
2. Атанас Илиев Атанасов „За" 
3. Бисер Алтънчев Демиров „За" 
4. Велко Георгиев Михайлов „За" 
5. Виктор Лучиянов Митраков „За" 
6. Владимир Бориславов Лафазански „За" 
7. Галин Петров Началников „За" 
8. Гюнай Мюмюн Узун „За" 
9. Даниел Гочев Димитров „За" 
10. Димитър Веселинов Николов „За" 
11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова „За" 
12. Ивелин Пейчев Ройдев „За" 
13. Илиян Стефанов Станоев „За" 
14. Кирил Йорданов Кирев „За" 
15. Маргарита Калинова Вичева „За" 
16. Мехмед Хасан Расим „За" 
17. Николай Филипов Колев „За" 
18. Симеон Димитров Господинов „За" 
19. Симеон Димитров Симеонов „За" 
20. Сияна Атанасова Фудулова „За" 
21. Христо Петров Христов „За" 
Гласували със „За" - 2 1 ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 
Предложението се приема. 
РЕШЕНИЕ № 11: На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 
21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
Общински съвет - Балчик 
РЕШИ: 

Съгласува следната позиция на община Балчик по точките от дневния ред на 
извънредното заседание на Асоциацията, както следва: 

1. Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров-
заместник-кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, 
международно сътрудничество и екология" в община Балчик да гласува според 
настоящото решение. 

1.1. При невъзможност за присъствие на основния упълномощен представител, 
определя за резервен член - инж.Пламен Сидеров Тодоров - старши специалист в отдел 
„Инвестиционна дейност и контрол" в община Балчик. 

2. Съгласува следната позиция на община Балчик по предложените решения: 
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2.1. по т. 1 от дневния ред: Изразява съгласие за приемане на решение за 
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК 
за 2020 г., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация, в размер на 21 471,07 лв. 

2.2. По т.2 от дневния ред: Изразява съгласие за приемане на решение, съгласно 
чл. 198п, ал. 5, т. 2 и 3 от Закона за водите, за сключване на Допълнително 
споразумение № 2 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 
услуги, сключен на 07.03.2016 г., в сила от 01.05.2016 г., между Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД гр. Добрич и 
упълномощаване на Председателя на Асоциацията по ВиК Добрич да го подпише от 
името на Асоциацията. 

2.3. По т.З от дневния ред: При поставяне на допълнителни въпроси на 
заседанието, упълномощеният представител да приема предложенията към същите за 
информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед 
запазване интереса на община Балчик. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС Балчик: Давам думата на г-н Ангелов по 
осма точка от дневния ред. 

По осма точка от дневния ред: 
Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, 
уважаеми общински съветници, в съответствие с чл. 16 от Закон за административно -
териториалното устройство на Република България, в сила от 22.07.2016 г., в 8 
населени места на територията на община Балчик бяха произведени избори за кмет на 
кметство. Това са селата: Оброчище, Кранево, Соколово, Сенокос, Гурково, Стражица, 
Ляхово и Безводица. В останалите населени места кметът на общината назначава за 
срока на мандата кметски наместници. 

В 10 населени места с избран кмет на населено място в предходния мандат на 
местните избори на 27 октомври 2019 г. не са произведени избори за кметове на 
кметства, тъй като не отговарят на изискванията на чл.16 от ЗАТУРБ да имат над 350 
души население. Това са селата: Дропла, Змеево, Църква, Дъбрава, Пряспа, Рогачево, 
Тригорци, Бобовец, Царичино, Кремена. 

На 08.10.2019 г. влезе в сила Закон за изменение на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, обн. ДВ бр. 79/2019 г. Съгласно 
разпоредбата на §2 от Заключителните му разпоредби, считано то 28.10.2019 г. в 
населените места - административни центрове на кметство, в които на местните избори 
на 27 октомври 2019 г. не са произведени избори за кметове на кметства, могат да се 
назначават кметски наместници в съответствие с утвърдената численост и структура на 
общинската администрация, при спазване на останалите изисквания на чл. 46а, ал. 1 от 
ЗМСМА и съответствие на лицето с изискванията по чл. 397, ал. 1 от ИК и акт за 
назначаване от новоизбрания кмет на общината. 

Съгласно чл.21, ал.1,т.2 от ЗМСМА компетентен орган да одобри общата 
численост и структура на общинската администрация е Общинския съвет. 

Предвид изложеното и на основание чл.87,ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, внасям в 
Общински съвет - Балчик следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, параграф 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 

46а от ЗМСМА, във вр. с чл. 16 от Закон за административно - териториалното 
устройство на Република България, Общински съвет-Балчик утвърждава 11 кметски 
наместници в общинска администрация на община Балчик, в следните населени места: 
Дропла, Змеево, Църква, Дъбрава, Пряспа, Рогачево, Тригорци, Бобовец, Царичино, 
Кремена, Храброво. 
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Балчишки общински съвет задължава кмета на община Балчик, при представяне 
за приемане на нова численост и структура на общинската администрация на община 
Балчик, да отрази настоящото решение за брой кметски наместници. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Подлагам на гласуване проекта на кмета с 
вдигане на ръка. 
Гласували със „За" - 21; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 
Предложението се приема. 
РЕШЕНИЕ № 12: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, параграф 2 от ЗМСМА, 
във вр. с чл. 46а от ЗМСМА, във вр. с чл. 16 от Закон за административно -
териториалното устройство на Република България, Общински съвет-Балчик 
утвърждава 11 кметски наместници в общинска администрация на община Балчик, в 
следните населени места: Дропла, Змеево, Църква, Дъбрава, Пряспа, Рогачево, 
Тригорци, Бобовец, Царичино, Кремена, Храброво. 

Балчишки общински съвет задължава кмета на община Балчик, при представяне 
за приемане на нова численост и структура на общинската администрация на община 
Балчик, да отрази настоящото решение за брой кметски наместници. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Поради изчерпване на дневния ред, обявявам 
заседанието за закрито. 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 
Председател на 
ОбС - Балчик 

Милка Матеева, 
Протоколчик 
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