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По първа точка от дневния ред: Освобождаване на 
д-р Яна Дочева – Димова от длъжността управител 
на „Медицински център І Балчик” ЕООД
Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС 
РЕШЕНИЕ № 429:  На основание чл. 21, ал. 2, 
във вр. с ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5, във вр. с чл. 147 от ТЗ, чл. 12, ал. 1, т. 13 
от Наредбата за реда за упражняване правата на 
собственост на Община Балчик в търговските 
дружества с общинско участие в капитала, за 
участието на Общината в граждански дружества и 
за сключване на договори за съвместна дейност и 
чл.14, ал.3 от Учредителния акт на „Медицински 
център І Балчик” ЕООД, общински съвет Балчик:       
 1. Не освобождава Д-р Яна Костадинова 
Дочева – Димова от длъжността управител на 
„Медицински център І Балчик” ЕООД.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 
18 общински съветници
 „ЗА” – 0; „ПРОТИВ” – 15; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

По втора точка от дневния ред: Отчет за касовото 
изпълнение на бюджета на Община Балчик и 
средствата от Европейски съюз към 30.06.2018 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 430: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 
от ЗМСМА, чл. 35, ал. 21 от Наредбата за условията 
и реда за съставянето на бюджетната прогноза за 
следващите три години и съставянето, изпълнението 
и отчитането на общинския бюджет:
1. Общински съвет Балчик приема за информация 
отчета за касово изпълнение на бюджета и средствата 
от ЕС към 30.06.2018 г.
2. Задължава кмета на общината да предприеме 
последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 
16 общински съветници
 „ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По трета точка от дневния ред: Актуализация на 
бюджета за 2018 г. на Общинска администрация в 
местна дейност 524 „Домашен социален патронаж”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 431: На основание чл.21, ал.1, т.6 
от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 
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 дава съгласието 
си бюджета на Общинска администрация в местна 
дейност 524 “Домашен социален патронаж” да 
бъде завишен общо със 7450 лева, за ремонт на 
два хладилника и една хладилна маса, както и за 
закупуване на нов фризер-ракла и оборудване за 
хладилна камера.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка 
на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да 
предприеме последващи действия за изпълнение на 
решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 
16 общински съветници
 „ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По четвърта точка от дневния ред: Завишаване 
бюджета на общинска администрация в местна 
дейност 525 „Клубове на пенсионера”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 432: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 
от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 
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 не дава съгласието 
си бюджета на Общинска администрация в местна 
дейност 525 “Клубове на пенсионера”, §§ 10 20 
“Външни услуги” да бъде завишен с 4 345 лева, за 
отпускане на средства за участие в международен 
конкурс на Пенсионерски клуб №1.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 
15 общински съветници
 „ЗА” – 7; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7

По пета точка от дневния ред: Завишаване 
бюджета на ОбП „БКС” в дейност 623 „Чистота, за 
закупуване на лекотоварен автомобил.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 433:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 
от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 
27 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 дава съгласието си бюджета 
на ОбП „БКС“ в местна дейност 623 “Чистота”, §§ 
5204 “Придобиване на транспортни средства” да бъде 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
         

П Р О Т О К О Л № 28
от заседание на Общински съвет - Балчик, 

проведено на 13 септември 2018 година
завишен със 11 000 лева, за закупуване на лекотоварен 
автомобил втора употреба.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на 
заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме 
последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 
16 общински съветници
 „ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По шеста точка от дневния ред: Предложение 
за бракуване на движимо имущество частна 
общинска собственост – лекотоварен автомобил 
Опел Комбо по баланса на ОбП „БКС”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 434: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС в съответствие с чл. 
65 от Наредбата определяща реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се 
бракува движима вещ, частна общинска собственост, 
лекотоварен автомобил Опел Комбо с регистрационен  
номер № ТХ 66 88 МХ, рама № WOL000071T3017528 с 
балансова стойност 1 700,00 лв./хиляда и седемстотин 
лева/, собственост на ОБП”БКС”.
        2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед 
за бракуване на МПС, ликвидирането му и отписване 
от актива на Баланса на ОБП”БКС”.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 
16 общински съветници
 „ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По седма точка от дневния ред: Безвъзмездно 
прехвърляне правото на собственост върху имот 
– публична държавна собственост в публична 
собственост на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 435: На основание чл. 21, ал. ІІ във 
вр. с ал. І, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и в съответствие с чл. 
54 от Закона за държавна собственост, Общински 
съвет-Балчик възлага на кмета на Община Балчик 
Николай Ангелов, да направи мотивирано искане 
пред Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, чрез Областния управител 
на област Добрич за безвъзмездно прехвърляне 
правото на собственост в полза на Община Балчик 
на имот с идентификатор 39459.501.336 по КК на с. 
Кранево,общ. Балчик, ведно с построените в същия 
имот сгради, в които се помещава Център за специална 
образователна подкрепа /ЦСОП/ „Академик Тодор 
Самодумов“- имот публична държавна собственост, 
съгласно АПДС №2175/19.3.2002г., необходим за 
трайно задоволяване на обществени потребности от 
местно значение - помощно училище с интернат за 
деца с интелектуални затруднения.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 
17 общински съветници
 „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По осма точка от дневния ред: Даване съгласие 
за поставяне на паметна плоча на НЧ „Велко 
Ангелов 1940” с. Дропла, община Балчик в памет 
на добруджанци, жертви на румънските репресии 
по време на Първата световна война.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 436: 1. На основание чл. 21, ал. ІІ, във 
вр. с ал. І, т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл.6 2, ал. 8 от Закона за 
устройство на територията, Общински съвет-Балчик 
дава съгласие да бъде поставена паметна плоча на 
сградата на народно читалище „Велко Ангелов 1940“‘ 
с. Дропла, общ.Балчик в памет на добруджанци, 
жертви на румънските репресии по време на Първата 
световна война.
2. Възлага на кмета на Община Балчик Николай 
Ангелов да окаже съдействие за изпълнение на 
решението, включително откриване на поставената 
паметна плоча.
ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински 
съветници
 „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По девета точка от дневния ред: Предложение за 
именуване на обект от общинско значение.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 437: На основание чл. 21, ал. ІІ, във 
връзка ал. І, т. 18 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет дава 
съгласие обект от местно значение в землището на с. 
Оброчище, общ.Балчик да се именува с името Вилно 
селище „Бултрак „ и включването му в Националния 
класификатор на пътните артерии на Република 
България.
ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински 
съветници
 „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По десета точка от дневния ред: Отдаване под наем 

на помещение в ОУ „Антим І”, публична общинска собственост, бюфет от 
16 кв.м. и склад 6 кв.м. за извършване на търговска дейност – продажба на 
пакетирани стоки.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 438: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от 
ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си отдаване под наем на помещение в ОУ „Антим“1, 
публична общинска собственост, находящ се в град Балчик , ул. „ Дунав“ № 16, 
актуван с АОС 393 от 14.10.2014 г., представляващ част от ПИ № 02508.69.96 
по кадастрална карта на гр. Балчик, бюфет - 16.00 кв.м и склад 6.00 кв.м за 
извършване на търговска дейност - продажба на пакетирани стоки, съгласно 
предназначението си за срок от 5 години /пет/, чрез провеждане на търг с тайно 
наддаване.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена от 430.32 лв. /четиристотин и 
тридесет лева и тридесет и две стотинки/, без ДДС, като стъпката на наддаване 
е в размер на 5% /пет процента/ от началната цена. Наемната цена е определена 
съгласно т. 4, зона 3 от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на 
общински помещения и терени на територията на Община Балчик.

3. До участие в търга с тайно наддаване се допускат кандидати които :
 3.1. са регистрирани по Търговския закон;
 3.2. нямат публични задължения;
4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да:

4.1. използва имота, съгласно описаното предназначение;
5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи 

правни и фактически действия по изпълнение на решението.
6. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи 

правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински съветници
 „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По единадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на части от имоти 
– публична общинска собственост, представляващи ПИ № 02508.87.127,  
ПИ № 02508.86.42, ПИ № 02508.87.65, ПИ № 02508.87.16, ПИ № 02508.7.138 
по кадастралната карта на град Балчик, за поставяне на рекламно-
информационни елементи.  
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 439: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, 
Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си отдаване под наем части от имоти публична, 
общинска собственост, представляващ ПИ № 02508.87.127, ПИ № 02508.86.42, 
ПИ № 02508.87.65, ПИ № 02508.87.16, ПИ № 02508.7.138 по кадастрална карта 
на град Балчик, за поставяне на рекламни информационни елемент за срок от 3 
години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 1.32 м2 
при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен 
конкурс в размер на: 64.35лв. /шестдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/, 
без ДДС, съгл. Раздел VII, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне 
на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

    3. Кандидатите за участие следва да: 3.1. са регистрирани по ТЗ;
4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят 

се задължава да:
 4.1. извърши всички последващи действия, касаещи издаване 

разрешения за поставяне на рекламно информационни елементи.
 4.2. използва горепосочените части от имоти за поставяне на рекламно 

- информационни елементи.
5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи 

правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински съветници
 „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение 
за формиране на паралелки под минималния брой ученици и паралелки от 
два класа (слети) в общински училища за учебната 2018/2019 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 440: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 68 
от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование от 05.09.2017 г., във връзка с докладни записки от 
директорите на ОУ „В. Левски” с. Соколово с вх. № 67-00-17/16.07.2018 г. и ОУ 
„Г.С.Раковски” с. Сенокос с вх. № 67-00-9/25.07.2018 г., както и становища от 
началника на РУО Добрич с изх. № РД 22-01-646 от 12.07.2018 и 13.07.2017 г., 
Общински съвет – Балчик

Р Е Ш И:
І. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в 

паралелките в ОУ „В. Левски” с. Соколово, ОУ „Г. С. Раковски” с. Сенокос,  за 
учебната 2018/2019 година, по чл.68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансиране на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както 
следва:

1. ОУ “Васил Левски” село Соколово  бр. уч.  Недостиг
ІІІ клас    11 ученици 5 уч. 
ІV клас     11 ученици 5 уч.
V клас     11 ученици 7 уч.

2. ОУ “Г. С. Раковски” село Сенокос  бр. уч.  недостиг
І клас   15 ученици 1 уч.
VІ клас    11 ученици 7 уч.

3. СУ “Христо Ботев” град Балчик бр. уч.  недостиг
ІІ клас   13 ученици 3 уч.
VІІб клас    14 ученици 4 уч.
ІХ б клас професия „Кулинар” 16 ученици 2 уч.
Хб клас  професия „Кулинар” 16 ученици 2 уч.

ІІ. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в 
ОУ „В. Левски” с. Соколово и ОУ „Г. С. Раковски” с. Сенокос за учебната 2018/2019 
година, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

1. ОУ “Васил Левски” село Соколово         бр. уч.           Недостиг
паралелка от два класа (слята) І - ІІ клас (4+8)          12 ученици               4 


