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На  обявеното  от 
местните медии об-
ществено обсъждане 
на Общинския бюджет 
на Балчик, предвидено 
за 15.00 ч. на 9 януари 
в заседателната зала на 
ОбА, въпреки затруд-
ненията от непосилно 
лошото зимно време, 
бяха дошли заинте-
ресувани  граждани , 
общински съветници,  
специалисти от Общи-
ната и журналисти.
На въпросите кме-

тът на Община Балчик 
г-н Николай Ангелов  
отговаряше веднага, 
подкрепян от г-н Ми-
хаил Димов, нач.-от-
дел „БФС” и г-н Петър 
Сивков, гл.бюджетен 
експерт.
Още в самото нача-

ло кметът обяви, че 
проектът за бюджет на 
Община Балчик възли-
за на 26 644 024 лв.
Очаква  се  всички 

данъчни приходи да 
възлязат на стойност 5 
256 000 лв. От турис-
тическия данък – 1 804 
116  лв. , което е реал-
но очакване, тъй като 
има още неизразходени 
средства за туристиче-
ски цели от миналого-
дишния туристически 
данък, както е по закон. 
/ Най-чести проверки 
от Сметната палата са 
за изразходването на 
средствата от турис-
тическата такса/. От 
патенти и данък на 
такситата се очакват 
65 000 лв; от МПС – 
690 000 лв.; от данък 
върху имотите – 1 800 
000 лв; от придобиване 
на имущество – 1 600 

000 лв. От продажба-
та на земя и сгради 
се очакват приходи от 
1 200 000 лв. Пови-
шаване на таксите за 
смет са наложителни, 
поради застоя им през 
последните години и 
поради нарастващата 
инфлация – отговори 
кметът  като посочи, че 
от битовите отпадъци, 
които са голямо перо 
и се обслужват много 
скъпо до и от Прето-
варната  се предвиждат 
3 250 000 лв. приходи.  
Неданъчните приходи 
ще възлязат на 8 148 
500 лв. 
Собствените прихо-

ди на Общината ще 
варират около 13 404 
500 лв. От субсидии и 
трансфери се очакват 1 
046 200 лв.
Ще бъде предложено 

на Общинския съвет 
да се гласува изтег-
лянето на кредит от 5 
млн. лв., дългосрочен 
за 10 години, с който 
ще може да се осигури 
нормално финансиране 
на всички дейности 
през годината, като се 
остави резерв от 800 
000 лв. за извънредни 
разходи по изпълнение 
на бюджета, който не 
е по-висок от минала-
та година. Миналата 
година имаше повече 
разходи и заради про-
веждането на повтор-
ни местни избори за 
общински съветници.  
Въпреки всичко бяха 
осигурени необходими-
те приходи, при отчета 
на изпълнението на 
бюджета няма дефицит 
и Общината завърш-

ва без задължения. С  
кредита ще се изчистят 
някои стари сметки и 
ще се довърши освет-
лението на стадиона, 
което ще е 540 000 лв. 
Козирката ще бъде от-
ложена за по-нататък. 
Ще се завърши спорт-
ната закрита зала и ще 
се започне хотелската 
част.  За поддръжка и 
ремонт на стадиона са 
предвидени 538 000 лв.
Има 1 300 000 лв. не-

разплатени разходи за 
стадиона и Мелницата, 
което е поради адми-
нистративно-съдебни 
процедури. Само за 
Мелницата като култу-
рен център са необхо-
дими за оборудване 200 
000 лв. и за довърш-
ване на строителните 
работи – 893 616 лв.
Представителят на 

фирмата „Зелени Бал-
кани”, организатор на 
Фестивала на цацата, 
поиска завишаване на 
общинската субсидия 
от 20 000 на 35 000 лв. 
Единствено кметът на 
с.Кранево присъства 
на общественото об-
съждане и той защити 
това искане  като каза, 
че на Първия фестивал 
на цацата в Кранево са 
изразходени 75 000 лв. 
за осъществяването на 
феста.
Много от целевите 

субсидии от републи-
канския бюджет /324 
000 лв./ ще отидат за 
Болницата. Санирането 
ѝ  ще бъде осъществе-
но чрез Националния 
екофонд. 
Рибарското приста-

нище все още чака про-

ект от „Рибни ресурси” 
по Програма „Рибар-
ство и аквакултури”, за 
да се осъществи.
Следва основен ре-

монт за  200 000 лв. 
на Данъчната сграда 
в Балчик, която е вече 
собственост на Общи-
ната, на кметството в 
с.Соколово за 50 000 
лв., на пенсионерските 
клубове в с.Кранево и 
с.Оброчище. 
Треньорът по кик-

бокс  г-н Никола Андо-
нов поиска за СК „Фу-
риозо” увеличаване на 
субсидията от Общи-
ната с 5000 лв., поради 
разширяване дейността 
на клуба , г-н Стоян 
Георгиев поиска сред-
ства за провеждане на 
т.н.Балчишка регата – 
„Добруджа къп”.  
Много родолюбивата 
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инициатива на балчиш-
ките учители отпреди 
5 години да се изгра-
ди паметник на Св.Св. 
Кирил и Методий на 
определеното от тога-
вашния Общински съ-
вет място срещу входа 
на читалище „Паисий 
Хилендарски” Балчик 
ще стане факт през 
тази финансова година 
с подкрепа от 50 000 
лв. Интересно е и че 
входът на читалището 
също ще бъде преобра-
зен с проект и строи-
телство за 100 000 лв. 
Уличното осветление 
ще бъде модернизирано 
за 17 280 лв. а ежеднев-
ните разходи за него 
са на стойност 1 006 
880 лв. 
Въпросите напира-

ха малко разпокъсано, 
но бяха съществени. 

Например за ремонт 
на пътища – посочи 
кметът, ще се изразход-
ват 1 852 620 лв. , а за 
четвъртокласната пътна 
мрежа 424 650 лв+324 
300 лв.
За представителното 

предприятие БКС ще 
са необходими 2 252 
280 лв., както и нова 
належаща техника – 
сметосъбиращ ками-
он, резачки, косачки и 
пр. Скромна техника 
се предвижда за някои 
детски градини, ОДК 
и училища. Разходите 
за чистотата на Белия 
град са 1 426 782 лв., 
за Претоварната – 786 
962 лв., за вътрешната 
сигурност – 839 600 лв.
От придобиване на 

ДМА Общината очаква 
1 198 746 лв.
Социалната политика 

на Общината се изпъл-
нява чрез Домашния 
социален патронаж /393 
140 лв./, поддръжка-
та на пенсионерските 
клубове /243 294 лв./, 
Центъра за настаняване 
от семеен тип /139 524 
лв./, Цоп /116 880 лв./ 
детски ясли и млечна 
кухня /87 821 лв./; из-
дръжка на Болницата /1 
324 300 лв./. За цялата 
образователна система 
средствата са 7 297 629 
лв., за „В и К” – 57 
276 лв.
С обещанието - да 

се постави на сесия, в 
края на месеца,  пред 
Общинския съвет въ-
просът  за безплатните 
карти  за пътуване на 
пенсионерите, приклю-
чи общественото об-
съждане. 
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