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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 8

от заседание на Общински съвет - Балчик, 
проведено на 30 март 2017 година

да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, 
съгласно АОС № 4481/01.10.2015 г., представляващ земеделска 
земя – нива, пета категория с идентификатор № 62788.33.6 по 
кадастралната карта на с. Рогачево, с площ от 17 790 м2 (седемнадесет 
хиляди седемстотин деветдесет квадратни метра).
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 21 общински 
съветници
8 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 13 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за 
продажба чрез търг на земеделска земя – ПИ № 62788.33.10 по 
кадастралната карта на с. Рогачево.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 99: Общински съвет Балчик не дава съгласие да се 
извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно 
АОС № 4478/01.10.2015 г., представляващ земеделска земя - нива, 
пета категория с идентификатор № 62788.33.10 по кадастралната 
карта на с. Рогачево, с площ от 13 122 м2 (тринадесет хиляди сто 
двадесет и два квадратни метра).
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински 
съветници
8 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 11 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба 
на земеделска земя – ПИ № 66250.31.142 по кадастралната карта 
на с. Сенокос.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 100: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 
35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на общински 
съвет - Балчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши 
продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС 
№ 4691/21.11.2016 г., представляващ земеделска земя - лозе, трета 
категория с идентификатор № 66250.31.142 по кадастралната карта 
на с. Сенокос, с площ от 503 м2 (петстотин и три квадратни метра).
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 900,00 лв. 
(деветстотин лева), като начална цена за провеждане на търга.
3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането 
на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински съвет – Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински 
съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение 
за продажба на земеделска земя – ПИ № 66250.31.151 по 
кадастралната карта на с. Сенокос. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 101: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 
35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на общински 
съвет - Балчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши 
продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС 
№ 4698/21.12.2016 г., представляващ земеделска земя - лозе, трета 
категория с идентификатор № 66250.31.151 по кадастралната карта 
на с. Сенокос, с площ от 467 м2 (четиристотин шестдесет и седем 
квадратни метра).
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 836,00 лв. 
(осемстотин тридесет и шест лева), като начална цена за провеждане 
на търга.
3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането 
на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински съвет – Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински 
съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По петнадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна 
оценка за учредяване право на пристрояване на жилищна 
сграда в ПИ 02508.75.86 по кадастралната карта на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 102: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; 
чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от Наредбата, определяща реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
приета с решение № 238/27.02.2009 г. на общински съвет – Балчик и 
във връзка с заявление вх. № 94С-2203-1#2/30.01.2017 г., общински 
съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 2304,00 лева 
(две хиляди триста и четири лева), без ДДС за учредяване право на 
пристрояване на жилищна сграда с РЗП 144 м² към съществуваща 
жилищна сграда, върху общинска земя УПИ ІХ, кв. 38 по ПУП на 
град Балчик, ПИ № 02508.75.86 по кадастралната карта на гр. Балчик, 
актувана с АОС № 4708/07.03.2017 г. на Слави Иванов Ангелов.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински 
съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шестнадесета точка от дневния ред: Разглеждане на 
заявление за прекратяване на съсобственост между община 
Балчик и Парашкева Найденова Пенчева по отношение на ПИ 
02508.1.333 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Изгрев”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 103: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; 
чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от Наредбата, определяща реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
и във връзка с заявление вх. № 94П-988-1/01.03.2017 г., общински 
съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността 
между община Балчик и Парашкева Найденова Пенчева, чрез 
пълномощника си Иво Пенчев от гр. Добрич, по отношение на ПИ 
№ 02508.1.333 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХL, кв. 26 
по ПУП на в.з. „Изгрев” град Балчик, целият с площ от 775 м², като 
Парашкева Пенчева изкупи частта на община Балчик, равняваща се 
на 365 м² (триста шестдесет и пет квадратни метра) идеални части, 
актувани с АОС № 4709/07.03.2017 г.
2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер 
на 9 125,00 лева (девет хиляди сто двадесет и пет лева), без ДДС.
3. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите 
правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински 
съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седемнадесета точка от дневния ред: Разглеждане на 
заявление за прекратяване на съсобственост между община 
Балчик и Ивелин Георгиев Иванов по отношение на ПИ № 

31245.501.359 по кадастралната карта на с. Змеево.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 104: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 
1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
и във връзка с заявление вх. № 94И-1391-3/27.02.2017 г, общински съвет Балчик дава съгласието си 
да се прекрати съсобствеността между община Балчик и Ивелин Георгиев Иванов от гр. Добрич, по 
отношение на ПИ № 31245.501.359 по кадастралната карта на с. Змеево, целият с площ от 896 м², като 
Ивелин Иванов изкупи частта на община Балчик, равняваща се на 376 м² (триста седемдесет и шест 
квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4707/06.03.2017 г.
2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1880,00 лева (хиляда осемстотин 
и осемдесет лева), без ДДС.
3. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по 
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осемнадесета точка от дневния ред: Отчет на работата на служителите от РУ на МВР град 
Балчик към ОД на МВР град Добрич, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Вносител: Галин Началников – председател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ № 105: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик 
приема Отчет на работата на служителите от РУ на МВР град Балчик към ОД на МВР град Добрич, за 
периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По деветнадесета точка от дневния ред: Отчет пред обществеността и органите за местно 
самоуправление и местна администрация от Районно Управление – Албена към ОД на МВР град 
Добрич, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Вносител: Галин Началников – председател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ № 106: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик 
приема Отчет пред обществеността и органите за местно самоуправление и местна администрация от 
Районно Управление – Албена към ОД на МВР град Добрич, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за приемане на Годишен Доклад за младежта за 
2016 г. и Общински план за младежта за 2017 г. в община Балчик
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 107: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 и чл. 16 от 
Закона за младежта (обн. ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 68 от 2.08.2013 г и бр. 14 от 
20.02.2015 г.), общински съвет Балчик
РЕШИ:
1. Приема Годишен доклад за младежта за 2016 година в община Балчик.
2. Приема Общински план за младежта за 2017 година в община Балчик.
3. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички правни и фактически действия за 
изпълнение на настоящото решение.
ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и първа точка от дневния ред: Приемане на отчет на Програмата за управление на 
отпадъците на град Балчик 2014-2020 г., за отчетната 2016 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 108: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 9 от 
Закона за управление на отпадъците, общински съвет Балчик
РЕШИ:
1. Приема отчет на програмата за управление на отпадъците на община Балчик 2014-2020 г. за отчетната 
2016 г.
2. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и 
фактически действия.
ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за отпускане на помощи за военноинвалиди.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 109: 1. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и молба с 
вх. № 63-07-1/06.03.2017г. от председателя на дружеството на военноинвалидите и военнопострадалите, 
Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на военноинвалиди и военнопострадали 
от общината - 13 /тринадесет /души 1 300 лева, по повод техния празник. Същите да се изплатят от 
заложените средства за помощи по бюджета на Община Балчик за 2017 г.
2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на 
решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за избиране на одитор за извършване на 
независим финансов одит на „МБАЛ – Балчик” ЕООД.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 110: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 146, ал. 1 от ТЗ; чл. 14, 
ал. 1, т. 13 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Балчик 
в търговските дружества с общинско участие в капитала и във връзка чл. 37, ал. 1, т. 1 и 5 от ЗС и §1д 
от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Общински съвет - Балчик избира за одитор, който да 
извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на „МБАЛ-Балчик“ ЕООД, Одиторско 
Дружество “ОДИТА“ ООД, гр. Добрич с рег.№052/1997г. 
2. Възлага на управителя на лечебното заведение да сключи договор с лицето по т.1.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за избиране на одитор за извършване 
на независим финансов одит на „Медицински Център - І - Балчик” ЕООД.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 111: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 146, ал. 1, от ТЗ и чл. 14, ал. 1, 
т. 13 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Балчик в 
търговските дружества с общинско участие в капитала и във връзка чл. 37, ал. 1, т. 1 и 5 от ЗС и §1д 
от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Общински съвет - Балчик избира за одитор, който 
да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Медицински център-І-Балчик“ 
Одиторско Дружество “ОДИТА“ ООД, гр. Добрич с рег.№052/1997г. 
2. Възлага на управителя на лечебното заведение да сключи договор с лицето по т.1.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и пета точка от дневния ред: Докладна за настаняване на Центърът за социална 
рехабилитация и интеграция в имоти общинска собственост.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 112: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 39 ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 58, ал. 3 от Наредбата определяща 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общински съвет Балчик
РЕШИ:
1. Отменя Решение № 617, Протокол № 41 от заседание, проведено на 29.05.2014 г.
2. На основание чл. 58, ал. 3 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество, общински съвет Балчик настанява Центърът за социална рехабилитация и 
интеграция (ЦСРИ) в сградния фонд на община Балчик, върху имоти  - частна общинска собственост, 
както следва:
2.1. Имот с административен адрес: гр. Балчик, ул. „Дионисиполис” № 3, кв. 152, актувани с АОС № 
3824/12.04.2010 г., с идентификатор 02508.84.393.1.1, представляващ самостоятелен обект – ОФИС с 
площ от 22 м2, на първи нежилищен етаж от четириетажен жилищен блок;
2.2 Имот с административен адрес: гр. Балчик, ул. „Дионисиполис” № 3, кв. 152, актувани с АОС № 
3825/12.04.2010 г., с идентификатор 02508.84.393.1.2, представляващ самостоятелен обект – ОФИС с 
площ от 17 м2, на първи нежилищен етаж от четириетажен жилищен блок;

3. Възлага на кмета на община Балчик да предприеме необходимите 
дейности за организирането и разкриването на ЦСРИ.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински 
съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Докладна за 
предоставяне на помещение - трети етаж на сграда, находяща се в 
Поземлен имот № 02508.84.280.3 - частна общинска собственост.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 113: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 
39, ал. 4. от ЗОС, чл. 58, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и подписан 
Договор № 409/27.06.2013 г. между Община Балчик и Фирма 
„СОНИК СТАРТ” ООД за управление на социални услуги, 
Общински съвет Балчик:
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Балчик да предостави помещение - трети 
етаж на сграда, находяща се в Поземлен имот № 02508.84.280.3 - 
частна общинска собственост, за безвъзмездно ползване от Фирма 
„СОНИК СТАРТ” ООД за предоставяне на социална услуга „Център 
за обществена подкрепа” за срок от 10 години, съгласно срока за 
предоставяне на социалната услуга.
2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички 
необходими фактически и правни действия в изпълнение на 
настоящото решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински 
съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и седма точка от дневния ред: Предложение за 
отпускане на еднократни финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССЗ
РЕШЕНИЕ № 114: 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. Сюлялидин Муйдинов Мустафов от гр. Балчик, за лечение, в 
размер на 400,00 (четиристотин) лева. 
2. Стоян Стаменов Стоянов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 
250,00 (двеста и петдесет) лева. 
3. Севилджан Ниязиева Шерифова от гр. Балчик, за закупуване на 
лекарства, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
4. Исмаил Али Исмаил от гр. Балчик, за социално подпомагане, в 
размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
5. Сузан Белгинова Алиибрямова от гр. Балчик, за лечение, в размер 
на 350,00 (триста и петдесет) лева.
6. Петър Дончев Петров от с. Кремена, за социално подпомагане, в 
размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
7. Веска Димитрова Шишкова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 
250,00 (двеста и петдесет) лева. 
8. Невянка Сашева Петрова от гр. Балчик, за консумативи, в размер 
на 1000,00 (хиляда) лева.
9. Станко Атанасов Вълчев от с. Безводица, за подпомагане на 
семейство след пожар, в размер на 1000,00 (хиляда) лева.
10. Айше Неджиб Али от с. Дъбрава, за подпомагане на семейство 
след пожар, в размер на 1000,00 (хиляда) лева.
11. Велика Илиева Колева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в 
размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
12. Ивилина Пенчева Димова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 
500,00 (петстотин) лева.
13. Тодор Мирчев Мирчев от с. Оброчище, за социално подпомагане, 
в размер на 100,00 (сто) лева. Средствата да се получат от кмета на 
с. Оброчище.
14. Желязко Славчев Славчев от гр. Балчик, за социално подпомагане, 
в размер                   на 150,00 (сто и петдесет) лева.
15. Божанка Аспарухова Кушева от гр. Балчик, за социално 
подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

Не одобрени молби
1. Демир Демиров Куртев от гр. Балчик, за лечение. Същият е 
получавал помощи.
2. Исмаил Хюсеинов Алиев от гр. Балчик, за закупуване на 
електрическа инвалидна количка. Да се обърне към Агенцията за 
Социално подпомагане град Балчик.
3. Петранка Петрова Илиева от гр. Балчик, за закупуване на 
лекарства. Същата е получавала помощи.
4. Светла Георгиева Янкова от гр. Балчик, за закупуване на леща. За 
закупуване на леща не се отпускат средства.
5. Юмер Селим Салим от гр. Балчик, за закупуване на лекарства. 
Няма актуална консултация от невролог. 
6. Борис Демиров Мързиков от гр. Балчик, за закупуване на 
лекарства. Лекарствата не са скъпоструващи. 
7. Румяна Евгениева Дончева от гр. Балчик, за закупуване на очила. 
Няма преглед при офталмолог.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински 
съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и осма точка от дневния ред: Кандидатстване по 
проект за модернизация на съществуващата материална база за 
предоставяне на социалните услуги – Обществена трапезария и 
Топъл обяд от Домашен социален патронаж гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 115: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от 
ЗМСМА, и във връзка с кандидатстване за финансиране от фонд 
„Социална закрила” за реализиране на проект за модернизация на 
съществуващата материална база за предоставяне на социалните 
услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд от Домашен социален 
патронаж, Общински съвет Балчик:
1. Дава съгласие община Балчик да кандидатства с проект за 
модернизация на съществуващата материална база за предоставяне 
на социалните услуги – Обществена трапезария и Топъл обяд от 
Домашен социален патронаж град Балчик на обща стойност 29 
238,00 лева с ДДС.
2. Декларира, че ще осигури собствени финансови средства в размер 
на 10% от общата стойност на проекта, равняваща се на 2 923,80 
лв. с ДДС.
3. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички 
необходими фактически и правни действия в изпълнение на 
настоящото решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински 
съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

ИЛИЯН СТАНОЕВ
Председател на 

ОбС Балчик


