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По първа точка от дневния ред: Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост през 2018 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 290:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9 от  Закона за 

общинската собственост приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост по реда на ЗОС през 2018 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма отразява намеренията на Община Балчик за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост през 2018 год. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакване приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и 

разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за 

продажба, за учредяване на ограничени вещни права;

ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С 

ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ

№ Вид дейност Прогнозен 

резултат 

/в лева/
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
А. От управление на имоти-общинска собственост

1. Отдаване под наем на помещения и терени    180 000
2. Отдаване под наем на земеделска земя    950 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост 1 130 000
Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост

1. Продажба на земя - общинска собственост    600 000
2. Учредено възмездно право на строеж      10 000
3. Продажба на сгради – общинска собственост    300 000

Всичко от разпореждане на имоти-общинска собственост    910 000
Всичко приходи 2 040 000
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

1. За технически дейности /скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на 

имоти /

    10 000

2. За оценки       3 000
3. За обявления       1 000
4. За вписване на договори в служба по вписванията       3 000

Всичко разходи     17 000

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА 

№ Описание на имота
А. Имоти, които Община Балчик има намерение да предостави под наем забележка

1 Част от пасивно брегозащитно съоръжение с площ от 160.88 м2 - ПИ № 

02508.86.25 по кад. карта на гр. Балчик, за атракционна тераса 

преходен 

2 Част от пасивно брегозащитно съоръжение с площ от 103.04 м2 – ПИ № 

02508.86.25 по  кад. карта на гр. Балчик, за атракционна тераса  

преходен

3 Част от пасивно брегозащитно съоръжение с площ от 77.00 м2 – ПИ № 

02508.86.25 по кад. карта на гр. Балчик, за атракционна тераса  

преходен

4 Част от пасивно брегозащитно съоръжение с площ от 112.55 м2 – ПИ № 

02508.86.25 по кад. карта на гр. Балчик, за атракционна тераса    

преходен 

5 Част от пасивно брегозащитно съоръжение с площ от 54.00 м2 – ПИ № 

02508.86.25 по кад. карта на гр. Балчик, за атракционна тераса 

преходен

6 Част от пасивно брегозащитно съоръжение с площ от 181.00 м2 – ПИ № 

02508.86.102 по кад. карта на гр. Балчик, за атракционна тераса

преходен

7 Част от пасивно брегозащитно съоръжение с площ от 70.80 м2 – ПИ 

№02508.87.151 по кад. карта на гр. Балчик, за атракционна тераса

преходен

8 Част от пасивно брегозащитно съоръжение с площ от 112.00 м2 – ПИ № 

02508.86.25 по кад. карта на гр. Балчик, за атракционна тераса 

преходен

9 Помещение оптика с площ 8 м2 в „МЦ І” - ЕООД  гр. Балчик преходен

10 Медицински кабинети плюс ½ склад и ½ коридор в здравна служба с. Соколово с 

обща площ 47.50 м2  

преходен

11 Помещения с обща площ 70 м2 – част от здравна служба с. Сенокос преходен
12 4 броя павилиони, всеки с площ от 4.5 м2, находящи се на алея „Двореца” гр. 

Балчик

преходен

13 Кафе-бар с площ от 94.00 м2 и прилежаща тераса с площ от 137 м2 на пл. „21 

септември” гр.Балчик  

преходен

14 Помещение със санитарен възел с площ от 22 м2 на ІІ етаж от сграда на ул. 

„Димитър Желев” гр. Балчик  

преходен

15 Помещение с площ от 17.63 м2 на І етаж на сграда на ул. „Димитър Желев” гр. 

Балчик 

преходен

16 Помещения с обща площ от 58 м2 на І етаж на сграда на ул. „Димитър Желев” гр. 

Балчик 

преходен

17 Тротоарна площ към ЗХР на  ул. „Димитър Желев” гр. Балчик преходен

18 Терен с площ от 10 м2 на ул. „Д-р Желязко Бончев” за павилион преходен 

19 Терен с площ от 15 м2 на ул. „Д-р Желязко Бончев” за павилион преходен
20 Терен с площ от 20 м2 на ул. „Черно море” гр. Балчик – ПИ № 02508.83.161 за 

павилион 

преходен

21 Тротоарно право по алея „Двореца” преходен

22 Тротоарно право по алея „Дамба” преходен
23 Тротоарно право пред търговски обекти в гр. Балчик и с. Кранево преходен
24 Обособени части от имоти за поставяне на рекламни табели преходен
25 Обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд преходен

Б. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде
1 Незастроен ПИ № 02508.51.367 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 1 035 

м2, представляващ ІV, кв. 3 по ПУП на в.з. „Бели скали“/

преходен

2 Незастроен ПИ № 02508.51.374 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 621 

м2, представляващ ІХ, кв. 3 по ПУП на в.з. „Бели скали“/

преходен

3 Незастроен ПИ № 02508.51.368 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 679 

м2, представляващ V, кв. 3 по ПУП на в.з. „Бели скали“/

преходен

4 Незастроен ПИ № 02508.51.370 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 645 

м2, представляващ VІ, кв. 3 по ПУП на в.з „Бели скали“/

преходен

5 Незастроен ПИ № 02508.51.369 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 703 

м2, представляващ VІІ, кв. 3 по ПУП на в.з „Бели скали“/

преходен

6 Незастроен ПИ № 02508.51.465 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 784 м2 /

УПИ ХІІ, кв.7 по ПУП на в.з. “Бели скали”/  

преходен

7 Незастроено дворно място с площ 1289 м2, представляващо ПИ № 48982.501.256 

по кад. карта на с. Царичино /УПИ VІІ, кв.32 по ПУП на с. Царичино/

преходен

8 Незастроено дворно място с площ от 1356 м2, представляващо ПИ № 

67951.501.842 по кад. карта на с. Соколово /УПИ Х, кв.44 по ПУП на с. Соколово/

нов

9 Незастроено дворно място с площ от 1212 м2, представляващо ПИ № 

67951.501.1106 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ХІІІ, кв.32 по ПУП на с. 

Соколово/

нов

10 Незастроено дворно място с площ от 1596 м2, представляващо ПИ № 

67951.501.955 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ 

преходен

11 Незастроено дворно място с площ от 1645 м2, представляващо ПИ № 

67951.501.956 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІІ, кв. 45 по ПУП на с. 

Соколово/ 

преходен

12 Незастроено дворно място с площ от 1615 м2, представляващо ПИ № 

67951.501.957 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІV, кв. 45 по ПУП на с. 

Соколово/ 

преходен

13

Незастроено дворно място с площ от 1643 м2, представляващо ПИ № 

67951.501.958 по кад. карта на с. Соколово /УПИ V, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ 

преходен 

14 Незастроено дворно място с площ от 1071 м2, представляващо ПИ № 

67951.501.960 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв. 45 по ПУП на с. 

Соколово/ 

преходен

15 Незастроено дворно място с площ от 1098 м2, представляващо ПИ № 

67951.501.961 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІІ, кв. 45 по ПУП на с. 

Соколово/ 

преходен

16 Незастроено дворно място с площ от 1293 м2, представляващо ПИ № 

67951.501.953 по кад. карта на с. Соколово / УПИ VІІІ, кв. 44 по ПУП на с. 

Соколово/ 

преходен

17 Незастроено дворно място с площ от 1 294 м2, представляващо ПИ № 

67951.501.814 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ V, кв. 35 по ПУП на с. 

Соколово/

преходен

18 Незастроено дворно място с площ от 1 301 м2, представляващо ПИ № 

67951.501.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІ, кв. 35 по ПУП на с. 

Соколово/

преходен

19 Незастроено дворно място с площ от 1 337 м2, представляващо ПИ № 

67951.501.816 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІІ, кв. 35 по ПУП на с. 

Соколово/

преходен
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20 Незастроено дворно място с площ от 1 643 м2, представляващо ПИ № 

67951.501.817 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХV, кв. 35 по ПУП на с. 

Соколово/

преходен

21 Незастроено дворно място с площ от 1 273 м2, представляващо ПИ № 

67951.501.818 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХVІІ, кв. 35 по ПУП на с. 

Соколово/

преходен

22 Незастроено дворно място с площ от 1 250 м2, представляващо ПИ № 

67951.501.819 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХХІ, кв. 35 по ПУП на с. 

Соколово/

преходен

23 Незастроено дворно място с площ от 965 м2, представляващо ПИ № 69643.501.56 

по кад. карта на с. Стражица, /УПИ І, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

24 Незастроено дворно място с площ от 904 м2, представляващо ПИ № 69643.501.67 

по кад. карта на с. Стражица, /УПИ Х, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

25 Незастроено дворно място с площ от 867 м2, представляващо ПИ № 69643.501.66 

по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

26 Незастроено дворно място с площ от 830 м2, представляващо ПИ № 69643.501.64 

по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

27 Незастроено дворно място с площ от 815 м2, представляващо ПИ № 69643.501.60 

по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІV, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

28 Незастроено дворно място с площ от 1558 м2, представляващо ПИ № 

58270.501.548 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ І-общ., кв. 23 по ПУП на с. 

Пряспа/

преходен 

29 Незастроено дворно място с площ от 1848 м2, представляващо ПИ № 

58270.501.549 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ ІІ-общ., кв.23 по ПУП на с. 

Пряспа/ 

преходен

30 Незастроено дворно място с площ от 2 079 м2, представляващо ПИ № 

58270.501.223 /УПИ І и ХІІІ кв. 22 по ПУП на с. Пряспа/ 

преходен

31 Пункт за изваряване на ракия, ведно с прилежащо дворно място с площ от 1015 

м2 - ПИ № 58270.501.591 по кад. карта на с. Пряспа. 

преходен

32 ПИ № 66250.501.706 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ХІ-общ., кв. 

45 по ПУП на с. Сенокос/ с площ от 1540 м2.

преходен

33 ПИ № 66250.501.442 по кад. карта на с.Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ХVІ, кв.29 по 

ПУП на с. Сенокос/, с площ 1062 м2.

преходен

34 ПИ № 66250.501.389 по кад. карта на с.Сенокос, общ.Балчик, /УПИ ХІV, кв.45 по 

ПУП на с. Сенокос/, с площ от 1009 м2.

преходен

35 Поземлен имот № 02508.4.85 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Овчаровски плаж – 

юг”, с площ от 214 м2. 

нов

36 ПИ № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, Промишлена зона,  с 

площ от 3 624.00 м2 

преходен

37 Дворно място в гр. Балчик, ул. „Ал. Стамболийски“ № 35, ПИ № 02508.83.18 по 

кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв.2064 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 478 

м2.

преходен

38 ПИ № 02508.7.49 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-общ., кв. 1 по ПУП на гр. 

Балчик, к.з.“Двореца“, с площ от 3 400.00 м2/

преходен

39 ПИ № 02508.7.367 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ-за отдих, кв.5006 по ПУП 

на к.з. Двореца гр. Балчик/, с площ от 1897 м2 

преходен

40 ПИ № 02508.7.59 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ, кв.2 по ПУП на к.з. 

Двореца гр. Балчик/ с площ от 706 м2   

преходен

41 ПИ № 02508.7.55 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв.2 по ПУП на к.з. 

Двореца гр. Балчик/ с площ от 708 м2

преходен

42 ПИ № 02508.55.114 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 3991 м2 преходен
43 ПИ № 02508.77.129 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. 

Балчик, ж.к „Балик“/, с площ от 2 283.00 м2/ 

преходен

44 ПИ № 02508.77.130 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. 

Балчик, ж.к „Балик“/, с площ от 4 294.00 м2/

преходен

45 Незастроено дворно място с площ от 480 м2 ПИ № 02508.74.223 по кад. карта на 

гр. Балчик /УПИ VІ, кв.46 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

46 Незастроено дворно място с площ от 384 м2 ПИ № 02508.72.47 по кад. карта на 

гр. Балчик /УПИ VІІІ, кв.1005 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

47 Незастроено дворно място с площ от 338 м2 ПИ № 02508.74.246 по кад. карта на 

гр. Балчик /УПИ ІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

48 Незастроено дворно място с площ от 807 м2 ПИ № 02508.72.15 по кад. карта на 

гр. Балчик /УПИ VІ, кв.3 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

49 Незастроено дворно място с площ от 499 м2 ПИ № 02508.72.16 по кад. карта на 

гр. Балчик /УПИ VІІ, кв.3 по ПУП на гр.   Балчик/

преходен

50 ПИ № 02508.74.289 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІХ-289, кв. 1046 по ПУП на 

гр. Балчик, с площ 446.00 м2/

нов

51 ПИ № 02508.74.287 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ VІІ-287, кв. 1046 по ПУП 

на гр. Балчик, с площ 449.00 м2/

нов

52 ПИ № 02508.74.259 по кад. карта на гр. Балчик / УПИ ХІІ, кв.50 по ПУП на гр. 

Балчик с площ от 422 м2/

нов

53 ПИ № 02508.74.258 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІ, кв.50 по ПУП на гр. 

Балчик с площ от 412 м2/

нов

54 ПИ № 02508.74.253 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв.50 по ПУП на гр. 

Балчик с площ от 443 м2/  

нов

55 ПИ № 02508.74.254 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІ, кв.50 по ПУП на гр. 

Балчик с площ от 426 м2/

нов

56 Незастроен терен с площ от 6 961 м2 в Промишлена зона, ПИ № 02508.55.85 по 

кад. карта на гр. Балчик

преходен

57 Търговски сграда - фурна с площ 242 м2 и прилежащо дворно място с площ 1300 

м2 кв.14 УПИ ХХІІІ по ПУП на с. Дропла.

преходен 

58 Незастроено дворно място с площ от 1552 м2 ПИ 73095.501.525 по кад. карта на 

с. Тригорци /УПИ І, кв. 2а по ПУП на с. Тригорци/

преходен 

59 Незастроено дворно място с площ от 1046 м2 ПИ 73095.501.526 по кад. карта на 

с. Тригорци /УПИ І, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

60 Незастроено дворно място с площ от 1455 м2 ПИ 73095.501.527 по кад. карта на 

с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

61 Незастроено дворно място с площ от 1316 м2 ПИ 73095.501.528 по кад. карта на 

с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

62 Незастроено дворно място с площ от 1226 м2 ПИ 73095.501.531 по кад. карта на 

с. Тригорци /УПИ І, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

63 Незастроено дворно място с площ от 1288 м2 ПИ 73095.501.532 по кад. карта на 

с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

64 Незастроено дворно място с площ от 1301 м2 ПИ 73095.501.533 по кад. карта на 

с. Тригорци /УПИ ІІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

65 Незастроено дворно място с площ от 1136 м2 ПИ 73095.501.534 по кад. карта на 

с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

66 Незастроено дворно място с площ от 1610 м2 ПИ 73095.501.522 по кад. карта на 

с. Тригорци /УПИ І-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

67 Незастроено дворно място с площ от 1476 м2 ПИ 73095.501.523 по кад. карта на 

с. Тригорци /УПИ ІІ-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

68 Незастроено дворно място с площ от 1480 м2 ПИ 73095.501.524 по кад. карта на 

с. Тригорци /УПИ ІІІ-2, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

69 Нежилищна сграда с прилежащо дворно място с площ от 578 м2 - ПИ № 

02508.87.185 по кад. карта на гр. Балчик, ул. „Приморска” №10а  

преходен

70 Гараж в жилищен блок „Чайка”,  с площ от 16 м2 - самостоятелен обект в сграда 

02508.84.96.1.11 по кад. карта на гр. Балчик.   

преходен

71 Гараж в жилищен блок „Чайка”, с площ от 19 м2 – самостоятелен обект в сграда 

02508.84.96.1.8 по кад. карта на гр. Балчик. 

преходен

72 ПИ № 44882.501.26 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-26, кв. 4 по ПУП на с. 

Ляхово, с площ 2 235.00 м2/

преходен

73 ПИ № 44882.501.20 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-20, кв. 3 по ПУП на с. 

Ляхово, с площ 1 548.00 м2/

преходен

74 ПИ № 44882.501.21 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІ-21, кв. 3 по ПУП на с. 

Ляхово, с площ 1 436.00 м2/

преходен

75 Земеделска земя V категория с площ от 21 013 м2 – ПИ № 53120.48.4 по кад. 

карта на с. Оброчище

преходен

76 Земеделска земя VІ категория с площ от 3000 м2 – ПИ № 44882.22.100 по кад. 

карта на с. Ляхово

преходен

77 Земеделска земя – нива ІІІ категория с площ от 1 121 м2 – ПИ № 66250.13.124 по 

кад. карта на с. Сенокос.

преходен

Община Балчик има намерение да продава прилежащите терени към сградите на 

желаещите граждани, собственици на законно построени сгради върху общинска 

земя. 

Община Балчик има намерение да удовлетворява заявленията на граждани за 

прекратяване на съсобственост, чрез  продажба дела на общината в урегулирани 

поземлени имоти, продажба на имоти, регламентирани в специални закони. 

Община Балчик има намерение да удовлетворява заявленията на граждани за 

учредяване право на надстрояване и пристрояване на сгради, построени върху 

общинска земя. Да учредява възмездно и безвъзмездно право на строеж на лица, 

когато това е предвидено в закон.

ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 
Община Балчик през 2018 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската 

собственост. По своята същност 

тя е отворен документ и може да 

се актуализира през годината. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  

в залата присъствали – 19 

общински съветници

 „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1

По втора точка от дневния ред: 

Предложение за изменение и 

допълнение на Наредбата за 

условията и реда за съставяне 

на бюджетната прогноза 

за местните дейности за 

следващите три години и 

за съставянето, приемане, 

изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - 

кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 291:  На 

основание чл.21, ал. 1, т. 23 

и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната 

администрация, при спазване 

изискванията на чл. 75-

79 от Административно-

процесуалния кодекс, във връзка 

с чл.11,  ал.3, чл. 26 и чл. 28 от

Закона за нормативните актове.

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет 

приема изменение и допълнение 

на Наредбата за условията и 

реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за следващите 

три години и съставянето, 

изпълнението и отчитането на 

общинския бюджет в Община 

Балчик, както следва:

§ 1. Чл. 17 се изменя така:

1.Алинея 2 се отменя.

2.Досегашните ал.3 и ал.4 стават 

съответно ал.2 и ал.3;

3.Създават се нови ал.4 и ал.5:

(4) Кметът на община в 

процедура по финансово 

оздравяване изпраща проекта на

бюджет на общината за 

съгласуване от министъра на 

финансите.

(5) В рамките на срока по 

ал. 4 кметът на общината 

представя проекта на бюджет за

публично обсъждане от местната 

общност, като оповестява датата 

на обсъждането най-малко 7 

дни предварително на интернет 

страницата на общината и в 

местните средства за масово 

осведомяване. Публичното 

обсъждане се провежда по ред, 

определен от общинския съвет. 

За постъпилите предложения 

се съставя протокол, който 

се внася в общинския съвет 

заедно с окончателния проект 

на бюджета.

§ 2. В чл. 19 се правят следните 

изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) в т. 1 числото „5“ се заменя с 

„15“;

б) в т. 2 числото „30“ се заменя 

с „50“.

2. Създава се нова ал. 6:

(6) При разглеждането от 

общинския съвет на бюджета 

на общината ако е в процедура 

по финансово оздравяване се 

обсъжда и становището на 

министъра на финансите по 

проекта на бюджет на общината.

§ 3. В чл. 36 се правят следните 

изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Кметът на общината 

изготвя годишния отчет за 

изпълнението на бюджета по

показателите, по които е 

приет, придружен с доклад, 

и в срок до 31 август на

следващата бюджетна година 

го внася за приемане от 

общинския съвет. В случаите,

когато Сметната палата 

извършва финансов одит на 

годишния отчет на общината,

кметът на общината внася за 

приемане одитирания отчет 

заедно с одитното становище 

на Сметната палата за заверка 

на годишния финансов отчет на 

общината.“

2. В ал. 5 думите „31 декември“ 

се заменят с „30 септември“.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  

в залата присъствали – 19 

общински съветници

 „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0

По трета точка от дневния ред: 

Приемане на сборен бюджет на 

община Балчик за 2018 година.

Вносител: Николай Ангелов - 

кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 292:  На 
основание чл. 52, ал. 1 и 


