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 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 

рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 

очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 

при втора поръчка или покупка.        

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик

 (до кафе “Акроза”)

По първа точка от дневния ред: 

Преразглеждане на Докладна записка с Вх. 

№ 19 от 15.01.2019 год. на кмета на Община 

Балчик за приемане бюджета на Община 

Балчик за 2019 година

Вносител: Виктор Лучиянов – общински 

съветник

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата 

присъстват – 20 общински съветници

Гласували със „За” – 8; „Против” – 0; 

„Въздържали се” – 12

РЕШЕНИЕ № 612: На основание чл. 52, ал. 1 и 

чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 

5 от ЗМСМА, чл. 84 ал. 4, чл. 94, ал. 3  и чл. 39 

от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година, ПМС № 

344 от 21.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 

2019 година, ФО-1 от 15.01.2019 г. и Наредбата 

за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите 

три години и за съставяне, приемане, изпълнение 

и отчитане на общинския бюджет на общината

1.Общински съвет Балчик не приема бюджета 

на Община Балчик за 2019 година

По втора точка от дневния ред: Отчет за 

касово изпълнение на бюджета на Община 

Балчик за периода  от 01 януари 2018 г. до  31 

декември  2018 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 

Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата 

присъстват – 19 общински съветници

Гласували със „За” – 9; „Против” – 0; 

„Въздържали се” – 10

РЕШЕНИЕ № 613: На основание чл. 21, ал. 

1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за 

публични финанси и чл. 9, ал. 3 от Закона за 

общинския дълг, Общинския съвет – Балчик 

не приема изпълнението и отчета за касово 

изпълнение на бюджета на Община Балчик за 

2018 година.

По трета точка от дневния ред: Разглеждане 

на Заявление от Валери Алеков Борисов от гр. 

Балчик за предоставяне на общински имот.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 

Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата 

присъстват – 16 общински съветници

Гласували със „За” – 16; „Против” – 0; 

„Въздържали се” – 0

РЕШЕНИЕ № 614: На основание чл. 21, 

ал. 2 във връзка с ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 

35, ал. 5 от ЗОС; чл. 38, ал. 1, т. 8 и чл. 60 ал. 

2 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка 

със заявление вх. № 94-00-965/31.05.2019 г. 

от Валери Алеков Борисов от гр. Балчик, ул. 

Родопи” №29, Общински съвет – Балчик реши: 

1. Дава съгласие да се приеме чрез 

дарение от Валери Алеков Борисов от гр. 

Балчик, ул. „Родопи” № 29  собствеността на 

незастроен урегулиран поземлен имот № VІ, 

кв.50 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.253 

по кадастралнатакарта на гр. Балчик, с площ 

от 443 м2, съгласно Договор за продажба на 

общински имот, вписан под № 78, том VІ, вх. рег. 

№ 2488/19.10.2018 г. на служба по вписванията.

2. Отменя свое Решение № 473 по 

протокол №32 от заседание на Общински съвет 

– Балчик, проведено на 29 ноември 2018 г. за 

продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.226 по 

кадастралната карта на гр. Балчик.       

3. Дава съгласието си да бъде извършено 

овъзмездяване чрез дарение на Валери Алеков 

Борисов от гр. Балчик, ул. „Родопи” №29 с имот 

частна общинска собственост, представляващ 

незастроен урегулиран поземлен имот № І, 

кв.2046 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.226 

по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ 

от 455 м2, актуван с акт за частна общинска 

собственост № 2840/02.03.2007 г.; 

4. Упълномощава кмета на общината 

да  извърши последващите правни и фактически 

действия по реализиране на настоящото решение, 

включително и да сключи договор за дарение.  

По четвърта точка от дневния ред: Издаване 

на Запис на заповед от община Балчик в 

полза на Министерство на труда и социалната 

политика, главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти“, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
        

П Р О Т О К О Л № 42

от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 18 юли 2019 година

определена за Управляващ орган на Оперативната програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с адрес: град София, 

ул. Триадица № 2, обезпечаващ финансиране на авансово плащане 

по Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0100-С01 за 

проект „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица 

с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла”, сключен между 

Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 16 общински 

съветници

Гласували със „За” – 16; „Против” – 0; „Въздържали се” – 0

РЕШЕНИЕ № 615: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и ал. 2 от ЗМСМА и 

чл. 3.8.1 от Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0100-С01 

от 11.06.2019 г. за БФП по  Процедура за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица 

с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд, Общински съвет – Балчик: 

  1.  Упълномощава  кмета  на  Община Балчик Николай Добрев 

Ангелов да подпише  Запис на заповед, като се задължава неотменимо и 

безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и 

удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис 

на заповед да заплати на поемателя – Министерство на труда и социалната 

политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни 

програми и проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативната 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с адрес: град 

София, ул. Триадица № 2, сумата от 57 496,52 лв. (петдесет и седем хиляди 

четиристотин деветдесет и шест лв. и 52 ст.), покриваща пълния размер 

на искания аванс по Административен договор BG05M9OP001-2.040-

0100-С01 за проект „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла”, сключен 

между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика. 

        2. Възлага на Кмета на Община Балчик да подготви необходимите 

документи за подаване на искане за авансово плащане по Административен 

договор BG05M9OP001-2.040-0100-С01 от 11.06.2019 г.  и да ги представи 

пред Министерство на труда и социалната политика.

По пета точка от дневния ред: Одобряване на извършените разходи 

за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и 

Председателя на Общински съвет Балчик, за периода от 01.04.2019 г. 

до 30.06.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 15 общински 

съветници

Гласували със „За” – 15; „Против” – 0; „Въздържали се” – 0

РЕШЕНИЕ № 616: На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, 

чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 

от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, 

Общински съвет Балчик,

РЕШИ :

1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната 

от Кмета на община Балчик за периода от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г., в 

размер на – 1173,24 лв., отчетени като разход по Функция “Общо държавни 

служби“, Д/ст 122, подпараграф 10-51.

2. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 

Председателя на ОбС Балчик за периода от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г., в 

размер на  –  200,00лв., отчетени като разход по Функция “Общо държавни 

служби“, Д/ст 123, подпараграф 10-51.

По шеста точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 

66250.501.706 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински 

съветници

Гласували със „За” – 17; „Против” – 0; „Въздържали се” – 0

РЕШЕНИЕ № 617: 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, дава 

съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, 

съгласно АОС № 4808/01.07.2019 г., представляващ незастроен урегулиран 

поземлен имот с идентификатор № 66250.501.706 по кадастралната карта 

на с. Сенокос (УПИ ХІ, кв.45 по ПУП на с. Сенокос), с площ от 1490 м2  

(хиляда четиристотин и деветдесет квадратни метра).   

 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 

200.00 лв. (тринадесет хиляди и двеста лева), без ДДС 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.

По седма точка от дневния ред: Одобряване 

на пазарна оценка за продажба на ПИ № 

53120.501.91 по кадастралната карта на с. 

Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 

Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват 

– 17 общински съветници

Гласували със „За” – 17; „Против” – 0; 

„Въздържали се” – 0

РЕШЕНИЕ № 618: 1. На основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 

2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-

3012-4/17.06.2019 г., одобрява пазарна оценка в 

размер на 7 550.00 лв. (седем хиляди петстотин и 

петдесет лева), без ДДС за продажба на общински 

имот на собственика на законно построена върху 

него сграда, представляващ поземлен имот с 

идентификатор № 53120.501.91 по кадастралната 

карта на с. Оброчище (УПИ VІІ, кв. 9 по ПУП 

на кв. „Младост” с. Оброчище), с площ от 

512 м2 (петстотин и дванадесет квадратни 

метра), актуван с АОС № 4807/01.07.2019 г. на 

собствениците на сградата Станка Радева Илиева 

и Станьо Илиев Станев.  

По осма точка от дневния ред: Предложение за 

отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – 

председател на ПКЗССД

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват 

– 16 общински съветници

Гласували със „За” – 6; „Против” – 0; „Въздържали 

се” – 4, не гласуват 6 общински съветници

РЕШЕНИЕ № 619: На основание чл. 21, ал. 

1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 

3 от Правилника за реда за предоставяне на 

еднократни безвъзмездни финансови помощи в 

полза на физически лица, приет с Решение 128 по 

Протокол № 9 от 25.04.2017 г., Общински съвет 

– Балчик не дава съгласието си да се отпуснат 

еднократни финансови помощи

По десета  точка от дневния ред: Кандидатстване 

на Община Балчик по Процедура за подбор на 

проектни предложения BG14MFOP001-4.008 

Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в 

многообразна публична инфраструктура 

свързана с рибарската общност и морския 

потенциал на територията”от Стратегия за 

ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна - Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 

Балчик

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 16 

общински съветници

Гласували със „За” – 16; „Против” – 0; 

„Въздържали се” – 0

РЕШЕНИЕ № 620: На основание чл. 21, ал. 2, 

във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във 

връзка с кандидатстването на Община Балчик 

по Процедура BG14MFOP001-4.008 Мярка 

МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна 

публична инфраструктура свързана с рибарската 

общност и морския потенциал на територията”

1. Общински съвет Балчик дава 

съгласие Община Балчик да кандидатства 

в качеството си на допустим бенефициент, 

с проектно предложение  по Процедура  

BG14MFOP001-4.008 Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 

„Инвестиции в многообразна публична 

инфраструктура свързана с рибарската общност 

и морския потенциал на територията”

2. Общински съвет Балчик 

упълномощава Кмета на Община Балчик 

да извърши всички последващи правни 

и фактически действия за изпълнение на 

решението.

ИЛИЯН СТАНОЕВ,

Председател на 

ОбС Балчик


