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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 14 от заседание на Общински съвет - Балчик, 

проведено на 20 септември 2017 година
По първа точка от дневния ред: Връчване на удостоверение 
от ОИК Балчик и полагане на клетва от КИРИЛ 
ЙОРДАНОВ КИРЕВ.

По втора точка от дневния ред: Отчет за касовото 
изпълнение на бюджета и средствата от Европейски съюз 
на община Балчик към 30.06.2017 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 216:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от 
ЗМСМА, чл.35, ал.2 от Наредбата за условията и реда  за 
съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години 
и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет:  

1. Общински съвет Балчик приема за информация отчета 
за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС към 
30.06.2017 г.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме 
последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 13 
общински съветници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Доклад за финансовото 
състояние на Търговските дружества за второто тримесечие 
на 2017 година , съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за 
публичните финанси.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
ЗА ИНФОРМАЦИЯ

По четвърта точка от дневния ред: Приемане на бюджетна 
прогноза за 2018 г.,  2019 г. и 2020 г. в частта и за местни 
дейности – втори етап
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 217:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, 
чл. 82 и чл. 83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява 
проектобюджета за 2018 г. и актуализираните бюджетни 
прогнози за 2019 г. и 2020 г. в частта и за местни дейности на 
Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет 
на Министерство на финансите, както следва:

    1. Одобрява проектобюджет на постъпленията от 
местни приходи за 2018 година в размер на 13 774 265 лв. 
и разходи по групи от единната бюджетна класификация в 
местни дейности в общ размер на 12 718 630 лева.

    2. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на 
постъпленията от местни приходи за 2019 година в размер 
на 13 491 500 лева и разходи в местни дейности в размер на 
12 475 130 лева.   

    3. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на 
постъпленията от местни приходи за 2020 година в размер 
на 13 356 675 лева и разходи в местни дейности в размер на 
12 333 530 лева.  
           4. Задължава кмета на Общината да предприеме 
последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 13 общински 
съветници 13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По пета точка от дневния ред: Предложение за отпускане 
на еднократни финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на 
ПКЗССД
РЕШЕНИЕ № 218:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се 
отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:
1. Драгни Димитров Железов от гр. Балчик, за социално 
подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. 
2. Марин Георгиев Янакиев от с. Соколово, за лечение, в размер 
на 500,00 (петстотин) лева. 
3. Никодим Асенов Хаджиев от гр. Балчик, за социално 
подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. 
4. Михаил Рачев Филипов от с. Оброчище, за социално 
подпомагане, в размер на 300,00 (триста) лева. Средствата да 
се получат от кмета на с. Оброчище.
5. Викторица Василева Кръстева от гр. Балчик, за социално 
подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. Средствата да 
се получат от Росица Стелиянова Георгиева.
6. Мариана Атанасова Стоянова от гр. Балчик, за лечение, в 
размер на 400,00 (четиристотин) лева. 
7. Стоянка Жекова Христова от гр. Балчик, за социално 
подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
8. Дочка Тодорова Тачева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 
500,00 (петстотин) лева. 
9. Славчо Славов Христов от с. Оброчище, за социално 
подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. Средствата да 
се получат от кмета на с. Оброчище.
10. Жеко Стефанов Асенов от с. Кремена, за социално 
подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
По предложение на Мелих Хаджиев – общински съветник:
1. Демир Демиров Юсеинов от гр. Балчик, за операция 
(закупуване на 2 бр. плаки), в размер на 1 000 (хиляда) лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението на Мелих 
Хаджиев,  в залата присъстват – 13 общински съветници
11 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението на ПКЗССД,  
в залата присъстват – 13 общински съветници 13 „ЗА”, 0 
„ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шеста точка от дневния ред: Определяне на максимални 
и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на 
територията на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 219:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 
2 от ЗМСМА във връзка с чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за 
автомобилните превози, Общински съвет Балчик:

Потвърждава определените с решения №819 по 
протокол №63 от 24.05.2011г. и №680 по протокол №44 от 
25.09.2014г., съответно максимални и минимални цени за 
таксиметров превоз на пътници за 2017г. за един километър 
пробег за територията на Община Балчик както следва:

Минимален 
размер

Максимален 
размер

Дневна тарифа 0.80лв. 1.30лв.
Нощна тарифа 1.10лв. 1.70лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 13 

общински съветници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седма точка от дневния ред: Приемане на Наредба за отглеждането на селскостопански 
животни на територията на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 220:  На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 13, т. 23, чл. 27, ал. 3 от 
ЗМСМА Общински съвет – Балчик:  
1. Приема Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на община 
Балчик.
2. Кмета на община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия 
по прилагане разпоредбите  на наредбата.   
    Наредбата влиза в сила в 14 дневен срок от приемането и публикуването й, както е посочено 
в нея, при спазване на разпоредбите на чл. 37, ал. 3,чл. 39, ал. 1, т. 4 от ЗНА.
    Съгласно чл. 34, т. 3, чл. 35 от ЗНА Председателят на Общински съвет Балчик следва да 
удостовери съдържанието на наредбата. 

Предложение на ПКТСССД
Чл. 6, т. 3 Зона С в с. Кранево
І зона:
1. На ул. „Черно море” се добавя от № 1 до № 17 и № 2 до № 24;
2. добавя се ул. „Дунав” и ул. „Волга”;
3. добавят се новооткритите улици, както следва: ул. „Делфин”; ул. „Сирена”; ул. „Морска 
звезда”; ул. „Раковина“; ул. „Одисей”; ул. „Златна рибка”; ул. „Ледено сияние”; ул. „Нимфа”;
4. отпада ул. „Пирин”.
Чл. 6, т. 3 Зона С в с. Кранево, 
ІІ зона: 
1. отпадат ул. „Дунав” и ул. „Волга”;
Чл. 6, т. 3 Зона С в с. Кранево, 
ІІІ зона: 
6. Зона S – обхващаща всички села на територията на община Балчик, с изключение на с. 
Кранево, добавя и с. Оброчище.

Чл. 6 НОВА Т. 8 ЗОНА H  в село Оброчище, обхващаща улиците:
 І зона - ул. „Средна гора”, ул. „Черно море”, ул. „Малина”, ул. „Огоста”, ул. 
„Дунав” (целите), ул. „Добруджа” от № 1 до №10 и от №2 до №14, ул. „Комсомолска” от № 1 
до № 13 и от № 2 до №12, ул. „Рила” от № 1 до N° 5 и от №2 до № 8, ул. „Стара планина” от № 
1 до № 7, ул. „Витоша” от № 1 до № 5 и от № 2 до N9 4, ул. „Пирин” от № 1 до № 13 и от № 2 
до № 8, ул. „Мусала” от № 2 до № 8 - разрешава се отглеждането на следните видове животни 
до: 5 бр. овце майки с приплодите им до 6 месеца или 5 бр. кози майки с приплодите им до 6 
месеца, 2 бр. прасета за угояване, впрегатен добитък (коне, магарета, мулета, катъри) 1 бр. с 
приплодите им до едногодишна възраст, 50 бр. възрастни птици, 50 бр. бройлери, 10 бр. зайкини 
с приплодите им.
 ІІ зона - всички останали улици в селото, вкл. и кв. „Младост“ - разрешава 
се отглеждането на всякакъв вид животни, съгласно изискванията но чл. 1 от Наредба 
N2 44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните 
обекти           (обн. ДВ бр. 41 от 19 май 2006 г., посл. Изм. ДВ бр. 10/3.02.2012 г.), ЗМВД (Закона 
за Ветеринарномедицинската Дейност, обн. ДВ бр. 87 от 11 април 2006 г., поел. Изм. ДВ бр. 
92 от 22 ноември 2011 г.) с изключение на тези, за които се изисква специално разрешение от 
Българската агенция по Безопасност по храните и отглеждането им е под техен контрол.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 13 общински съветници
12 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Предложение на Виктор Лучиянов: 
Ул. „Приморска” с. Кранево от ІІ-ра зона да влезе в І-ва зона
ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 13 общински съветници
12 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
ГЛАСУВАНЕ на цялата Наредба,  в залата присъстват – 13 общински съветници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Предложение за приемане на промени в Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 221: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл.11, ал.3 
предложение второ от ЗНА. 

Р Е Ш И:
 Приема изменения и допълнения в действащата Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Балчик, както следва: 

§1 
Досегашния текст на чл.28 се отменя. Създава се нов чл.28:

Чл. 28 (1)  За ползване на детски ясли и детски градини в община Балчик се събират от 
родителите или настойниците месечни такси, както следва:
 (2) За целодневна организация  на предучилищното образование в яслена група, първа и втора 
възрастови групи в детските градини, родителите или настойниците  заплащат месечна такса в 
размер на 30.00 лева. 
 (3) При целодневна организация на задължителното предучилищно образование в 
подготвителните трета и четвърта възрастови групи на детските градини, родителите или 
настойниците на децата заплащат такса за храна в размер на 30.00 лева.

§2 В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се отменя с Решение №264 от 13.06.2017г. по дело №150 от 2017г.на 

Административен съд Добрич.
2. Досегашната ал. 2 става ал. 1 със следния текст:

Чл. 29 (1) Размерът на месечната такса за деца на студенти - редовно обучение, деца полусираци 
и деца с неизвестен баща е 5,00 лева.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 2
§3 1. В чл. 31 ал. 1, се отменя  с Решение №264 от 13.06.2017г. по дело №150 от 2017г.

на Административен съд Добрич.
2. Досегашната ал.2, става ал.1 и се изменя така:

Чл. 31 (1) За ползване на намаленията по чл. 29, ал. 1 и ал. 2 и освобождаването по чл. 30, т. 1, 
2 и 3, родителите/настойниците на детето подават заявление до директора на образователната 
институция, към което прилагат съответните документи, доказващи обстоятелствата за право 
на ползване.

3. Досегашната ал. 3 става ал.2 и се изменя така:
(2) Заплащането на намаленията по чл. 29, ал. 1 и ал. 2 и освобождаването по чл. 30, т. 1, 2 и 3  
започва от началото на следващия месец  след месеца от подаване на заявлението.

§4 В чл. 33 се ал.1 и ал.2 се отменят с Решение №264 от 13.06.2017г. по дело №150 от 
2017г.на Административен съд Добрич. Създават се нови ал.1 и ал.2:
Чл. 33 (1) За полудневна организация на предучилищното и задължителното предучилищно 
образование в детските градини родителите или настойниците на децата заплащат 75% от 
таксата по чл. 28.
 (2)  За почасова организация  на предучилищното и задължителното предучилищно образование 
в детските градини родителите или настойниците на децата заплащат 25% от таксата по чл. 28.
    §5 В чл. 34, ал. 1 б.”г”, в края на текста” чл.29 ал. 2” се заменя с „чл.29 ал. 3”.
&6. Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 12 общински съветници
12 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Предложението се приема.

ИЛИЯН СТАНОЕВ
Председател на 

ОбС Балчик

Д-р Салбашян пред Общинския съвет след 
проваления първи конкурс за директор на МБАЛ 
Балчик.                          Фото: Маруся КОСТОВА 

ОБЩИНA БАЛЧИК
КЛАСИРАНЕ НА УЧАС-

ТНИЦИТЕ В КОНКУРСА 
ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ 

НА «МБАЛ-БАЛЧИК» ЕООД
Комисията за организиране и провеждане на конкурс за въз-
лагане управлението на „МБАЛ-Балчик“ ЕООД назачената 
с Решение № 172 по Протокол №12 от заседание на ОбС-
Балчик в състав: 
Председател:    Митко Петров - Зам.-кмет ФСД на Община 
Балчик
Секретар: Гергана Димитрова - юрист консултантът към Об-
щински съвет - Балчик
Членове:Д-р Трифон Йорданов - Изп.директор на МБАЛ - 
Добрич, магистър по медицина 
 Иванка Бързакова -общински съветник, член на ПКЗССД 
при Общински съвет - Балчик
Д-р Светла Ангелова Димитрова -представител на РЗИ - гр. 
Добрич,
 след проведено гласуване единодушно въз основа на резул-
татите от проведения конкурс на 05.09.2017 г.,

РЕШИ:

1. Класира на първо място участника д-р Парсек Саркис 
Салбашян  с постигната обща средноаритметична оценка  

отличен /6/.
2. Определя за спечелил конкурса за възлагане управлението 
на „МБАЛ-Балчик“ ЕООД - д-р Парсек Саркис Салбашян от 
гр.Варна, ул.“Македония“, №42, ет.3, ап.5.
На основание чл.10,ал.І от Наредба №9 от 26 юни 2000г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 
заведения предлага на Общински съвет-Балчик да одобри 
решението на комисията за определяне на кандидата , спе-
челил конкурса. 
КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО ПЕТРОВ
СЕКРЕТАР: ГЕРГАНА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:  Д-Р ТРИФОН ЙОРДАНОВ, ИВАНКА БЪРЗА-
КОВА, Д-Р СВЕТЛА АНГЕЛОВА

Библиотека при Народ-
н о  ч и т а л и щ е  “ П а и с и й 
Хилендарски - 1870” за-
кри инициативата „Лято 
в библиотеката”и написа 
благодарност за добро-
волците, работилис деца-
та: Румяна Калчева, Димка 
Малева,Стела Дакова, Пен-
ка Димитрова и Светлана 
Станчева.

Благодарение на тяхната 
любов, търпение, доброта, 
въображение, знания нашето 
лято бе по-наситено и по-раз-
нообразно – споделиха деца-
та и библиотекарският екип.

30 деца се включиха в ини-
циативата от различни гра-
дове и държави : Франция, 
Норвегия и Дания.

В продължение на 2 месеца 
четоха, писаха, играха обра-
зователни игри, направиха 
начални стъпки в актьорско-
то майсторство и готварство-
то. Децата не само увеличиха 
своите знания за български 
автори и техните произведе-
ния, за географски обекти и 
природни забележителности, 

но и се запознаха с нови 
приятели, учиха се на добро, 
на толерантност, на здраво-
словен начин на живот, на 
търпение, на добри обноски.

На заключителното ме-
роприятие пред своите ро-
дители представиха драма-
тизацията „Цар Безсънко” 
по Светослав Минков под 
ръководството на г-жа Стела 
Дакова.

А с г-жа Пенка Димитрова 
изнесоха обобщаващ урок 
на наученото през лятото в 
библиотеката.

Бора  Биролов  и  г -жа 
Д.Малева представиха сцен-
ка с поука на френски език.

Децата закичиха дървото на 
познанието в Детския отдел.

Всеки участник в инициа-
тивата получи похвална гра-
мота за участие и читателски 
дневник.

А тортата с форма на книга 
бе изненадата на търже-
ството.

И събраха лятото,четенето 
и любопитството на едно 
място!


