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По първа точка от дневния ред: Приемане промени в 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Балчик, публикувани на  интер-
нет страницата на Община Балчик на основание чл. 26, 
ал. 2 от ЗНА.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 30: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с 
чл. 20, във връзка с чл. 17 ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във 
връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и 
чл. 11, ал. 3 предложение второ от ЗНА. 

Р Е Ш И:
Приема изменения и допълнения в действащата Наред-
бата за определяне размера на местните данъци на тери-
торията на Община Балчик
§1 
Чл. 15 се изменя така: 
Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя  
в размер на 1.8 на хиляда върху данъчната оценка на недви-
жимия имот.
§2
В чл. 57 се добавя нова ал. 6:
Ал. 6 Лицата по ал. 2 са длъжни ежемесечно да подават ин-
формация в съответната община за броя на реализираните 
нощувки чрез справка-декларация.
§3
В чл. 61, ал. 1 се изменя така: 
Размерът на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 
съответната година се определя  в размер на 300 лева.
Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнарод-
ването и в местния печат.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 19 об-
щински съветници
12 „ЗА”, 3 „ПРОТИВ”, 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Приемане на нова На-
редба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Бал-
чик, публикувани на интернет страницата на Община 
Балчик на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 31: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Зако-
на 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 нова Наредбата за определянето и администри-
рането на местните такси и цени на услуги на територия-
та на Община Балчик 
&2. Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и 
в местния печат.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 19 об-
щински съветници
12 „ЗА”, 3 „ПРОТИВ”, 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Одобряване на разходите 
по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждане-
то на битовите отпадъци в депа или други съоръжения 
и чистотата на териториите за обществено ползване за  
2017  година, съгласно приложена  План - сметка за раз-
ходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 32: На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за 
местните данъци и такси във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от За-
кона за местното самоуправление и местната администрация 
/ЗМСМА/,  Общински съвет – Балчик 

Р Е Ш И:
1. Одобрява разходите за 2017 г. за всяка от дейностите по 
чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, съгласно приложена План - сметка 
за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ в размер на 3 476 897 
лева. 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 15 об-
щински съветници
14 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Приемане на Правил-
ник  за устройството и дейността на център за подкрепа 
за личностно развитие – Общински Детски Комплекс 
Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 33: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  
от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 
8 от Закона за предучилищното и училищното образование 
и § 18, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби на 
Закона за предучилищното и училищното образование, об-
щински съвет Балчик 

РЕШИ:
1. Приема Правилник за устройството и дейността на цен-
тър за подкрепа за личностно развитие – Общински детски 
комплекс Балчик.
2. Задължава кмета на община Балчик да предприеме всички 
правни и фактически действия за изпълнение на настоящото 
решение.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 15 общински съвет-
ници
15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Приемане на Наредба за 
условията и реда за записване, отписване и преместване 
на децата в детските градини в община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 34: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 59, ал. 1 от 
Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 
7, ал. 1 от Наредба № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното 
образование, общински съвет Балчик 

РЕШИ:
1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отпис-
ване и преместване на децата в детските градини в община 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 5

от заседание на Общински съвет - Балчик, 
проведено на 22 декември 2016 година

Балчик.
2. Задължава кмета на община Балчик да предприеме всички правни и фактически действия 
за изпълнение на настоящото решение.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 15 общински съветници
15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Предложение за бракуване на движимо имущество 
частна общинска собственост – автомобил фадрома L 200 по баланса на ОБП „БКС”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 35: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС в съответ-
ствие 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 - специален автомобил Фадрома „L 200”, с регистрационен номер № ТХ 37 75, 
рама № 5393 с балансова стойност 5 705,00 лв./пет хиляди седемстотин и пет лева/, собстве-
ност 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 – 15 общински съветници
15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Отпускане на средства за закупуване на аерозолни 
продукти за откриване и идентификация на наркотични вещества за нуждите на РУ 
град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 36: 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 съставяне на бюджетна прогноза за следва-
щите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Други дейности по вътрешна си-
гурност , параграф §§ 10-15 „Материали” от ЕБК да бъде завишен с 600 лева, за закупуване 
на аерозолни продукти за откриване и идентификация на наркотични вещества за нуждите 
на РУ град Балчик.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на 
решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 15 общински съветници
15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Удължаване на срока на ползван безлихвен заем от 
„Други сметки и дейности” (набирателната сметка) на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 37: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, във връзка с решения № 
15/30.11.2015г. и № 164/30.06.2016 г. от заседания на ОбС Балчик, Общински съвет Балчик:
1. Утвърждава максимален размер на заема от 700 000 лева.
2. Дава съгласието си срока на ползване и погасяване на вътрешен безлихвен заем от „Други 
сметки и дейности“(набирателната сметка) на Община Балчик да бъде удължен до 31 декем-
ври 2017г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на 
решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 15 общински съветници
15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за 
частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Съхраняване на природното 
наследство на гр.Балчик чрез обновяване тематичен парк ЕХО” финансово подкрепен 
от ОП „Рибарство” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 454/27.10.2014г., 
сключен между Община Балчик ДФ „Земеделие” ОП „Рибарство”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 38: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, 
Общински съвет Балчик,

РЕШИ:
1. Дава съгласие да се финансира Проект „Съхраняване на природното наследство на 
гр.Балчик чрез обновяване тематичен парк ЕХО”, изпълнен по договор за безвъзмездна фи-
нансова помощ № 454/27.10.2014 г. със средства на общинския бюджет, в размер на 1 484,19 
(хиляда четиристотин осемдесет и четири лева и 19 стотинки), представляващи неодобре-
ните разходи, както следва:
- допустими разходи по правилата на ЕСФ, „Разходи за СМР” - 1 308,07 лв.;
- допустими разходи по правилата на ЕСФ, „Административни разходи” - 176,12 лева.
2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши всички необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 15 общински съветници
13 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за 
частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Изграждане и оборудване на 
съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39(УПИ Х1-
39), находящ се в град Балчик“ финансово подкрепен от ОП „Рибарство” по Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № №406/24.09.2014 г., сключен между Община Балчик 
ДФ „Земеделие” ОП „Рибарство”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 39: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, 
Общински съвет Балчик.

РЕШИ:
1. Дава съгласие да се финансира Проект „Изграждане и оборудване на съоръжения за съх-
ранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39 (УПИ ХІ-39), находящ се в град 
Балчик”, изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ № 406/24.09.2014 г. със 
средства на общинския бюджет, в размер на 411,60 (четиристотин и единадесет лева и 60 
стотинки), представляващи неодобрените разходи за:
- допустими разходи по правилата на ЕСФ, „Разходи за СМР” - 411,60 лв.
2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши всички необходими  правни и фактиче-
ски действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 15 общински съветници
15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Бал-
чик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Обучения и заетост на 
младите хора”, финансово подкрепен от ОП „Развитие на човешките ресурси” по до-
говор за безвъзмездна финансова помощ БФП № В005М90РО001-1.005-0001, сключен 
между община Балчик и Агенция по заетостта.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 40: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА 
Общински съвет Балчик,

РЕШИ:
1. Дава съгласие да се финансира проект „Обучения и заетост на младите хора”, изпълнен по 
договор за безвъзмездна финансова помощ БФП № ВG05М90РО001-1.005-0001, със сред-
ства на общинския бюджет, в размер на 916,92 лева (деветстотин и шестнадесет лева и 92 
ст.), представляващи не верифицирани разходи, както следва:
- По бюджетно перо от група А, т. 1.1 „Възнаграждения и осигуровки от страна на работода-
теля” не са верифицирани разходи в размер на 745,67 лева;
- Разлика от закръгляване - 0,13 лева;
- Други разходи - 171,12 лева.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши всички 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на 
решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 15 об-
щински съветници
14 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Разглеждане на 
заявление от „Зърнени храни България” АД за отмя-
на на Решение №  95 по протокол № 9 от заседание на 
Общински съвет - Балчик, проведено на 31.03.2016 г. и 
прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 
02508.86.117 по кадастралната карта на град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 41: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМС-
МА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ 
на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Я-217-
1#2/08.08.2016 г., Общински съвет Балчик:
1. Не дава съгласие за отмяна на решение №  95 по протокол 
№ 9 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено 
на 31.03.2016 г.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 15 об-
щински съветници
3 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 11 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 НЕ ГЛА-
СУВА

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за 
именуване на обект от общинско значение в землището 
на с. Кранево.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 42: На основание чл. 21, ал. ІІ, във връзка 
ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет дава съгласие за именува-
не на обект от местно значение в землището на с. Кранево, 
от ОК 6 - ул. „България” и завършва -до края на регулацията, 
без четни номера, с името улица                 „Тунджа”, и включ-
ването и в ЕКАТТЕ на Република България.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 13 общински съвет-
ници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: Отмяна на Ре-
шение № 24, Протокол 4 от 17.11.2016 г. на ОбС Балчик 
и предоставяне за нуждите на „Медицински център І” 
ЕООД имот - публична общинска собственост, предста-
вляващ кабинет №208.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 43: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС и чл. 17, ал. 1 от Наредба оп-
ределяща реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество /приета с Решение 238/27.02.2009 г., 
посл. изм. и доп. с Решение 531/27.02.2014 г. ОбС-Балчик/, 
Общински съвет Балчик:
1. Отменя Решение № 24, Протокол 4 от 17.11.2016 г. на ОбС 
Балчик за отдаване под наем на медицински кабинет № 208 /
неврологичен/, чрез провеждане на публично оповестен кон-
курс за срок от 5 г., съгласно предназначението си.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ на т. 1-ва, в залата присъст-
ват – 13 общински съветници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

2. Предоставя безвъзмездно за нуждите на „Медицински 
център I” ЕООД, с управител д-р Яна Костадинова Дочева-
Димова, кабинет № 208, с площ 17.44 кв.м, находящ се на 
втори етаж на „Медицински център I” ЕООД публична об-
щинска собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 г., с 
адрес ул. „Д-р Златко Петков” № 1 в гр. Балчик.
3. Задължава кмета на Община Балчик да предприеме пос-
ледващи действия за изпълнение на настоящото решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ на т. 2 и т. 3, в залата при-
състват – 13 общински съветници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По петнадесета точка от дневния ред: Одобряване на 
проект за изменение на ПУП-План за регулация и за-
строяване за УПИ IV в кв.119 по плана на гр.Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 44: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 62а, ал. 3, т. 2 и съгласно чл. 129, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съ-
вет - Балчик одобрява ПУП-План за регулация и застрояване 
за УПИ IV в кв.119 по плана на гр. Балчик, заедно с предви-
дения начин на застрояване.
2. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приема-
не на решението, същото да бъде изпратено за обнародване 
в „Държавен вестник”.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 13 общински съвет-
ници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шестнадесета точка от дневния ред: Разрешение за 
изработване на ПУП-Парцеларен план за „Изграждане 
на водопроводно отклонение за водоснабдяване в под-
станция „Албена“ от ПИ 53120.109.10 до ПИ 53120.109.3 
/п/ст „Албена” по кадастралната карта на с. Оброчище, 
Община Балчик”“ и одобряване на задание към ПУП-
ПП.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 45: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМС-
МА, съгласно чл.124а,            ал. 1 от Закона за устройство 
на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение 
за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Изграждане на 
водопроводно отклонение за водоснабдяване в подстанция 
„Албена“ от ПИ 53120.109.10 до ПИ 53120.109.3 /п/ст „Ал-
бена“/по кадастралната карта на с. Оброчище, Община Бал-
чик” - съгласно приложено задание. 
II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на общи-
на Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един 
местен вестник.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 13 общински съвет-
ници


