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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК 
ПРОТОКОЛ № 5

от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 22 януари 2020 г.
По първа точка от дневния ред: Предложение за 
отмяна на Решение № 22 по Протокол № 4 от за-
седание на Общински съвет Балчик, проведено на 
19.12.2019 година, във връзка със Заповед № АдК-
04-1/06.01.2020 г. на Областен управител на област 
Добрич.
Вносител: Николай Колев – председател на ОбС Бал-
чик
В залата присъстват 20 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 1; ПРОТИВ” – 11; 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 8
РЕШЕНИЕ № 33: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 
8 от ЗМСМА, във връзка установена неприложимост 
на фактическите основания на §42 на ПЗР на ЗИД-
ЗОС (ДВ, бр. 96 от 1999г.) Общински съвет Балчик, 
не подкрепя предложението за ОТМЕНЯ предходно 
прието свое Решение № 22 по Протокол № 4 от за-
седание на Общински съвет Балчик, проведено на 
19.12.2019 година, с което във връзка със заявление 
вх. № ОС-3012-9/21.08.2019 г., е  одобрил пазарна 
оценка в размер на 16 295.00 лв. (шестнадесет хиля-
ди двеста деветдесет и пет лева), без ДДС за продаж-
ба на общински имот, представляващ поземлен имот 
с идентификатор № 02508.51.194 по кадастралната 
карта на гр. Балчик (УПИ XI, кв. 10 по ПУП на вил-
на зона „Бели скали” гр. Балчик), с площ от 579 m2 
(петстотин седемдесет и девет квадратни метра), ак-
туван с АОС № 4830/18.09.2019 г. на собствениците 
на законно построена върху него сграда Иванка Йор-
данова Пеева, Ганчо Александров Ганев и Мариана 
Александрова Димитрова.

По втора точка от дневния ред: Предложение за 
отмяна на Решение № 23 по Протокол № 4 от за-
седание на Общински съвет Балчик, проведено на 
19.12.2019 година, във връзка със Заповед № АдК-
04-2/06.01.2020 г. на Областен управител на област 
Добрич.
Вносител: Николай Колев – председател на ОбС Бал-
чик
В залата присъстват 20 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 1; ПРОТИВ” – 10; 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 9
РЕШЕНИЕ № 34: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 
8 от ЗМСМА, във връзка установена неприложи-
мост на фактическите основания на §42 на ПЗР на 
ЗИДЗОС (ДВ, бр. 96 от 1999г.)  Общински съвет гр. 
Балчик, не подкрепя предложението за ОТМЕНЯ 
предходно прието свое Решение № 23 по Протокол 
№ 4 от заседание на Общински съвет Балчик, про-
ведено на 19.12.2019 година, с което във връзка със 
заявление вх. № ОС-3012-2/06.02.2019 г., е одобрена 
пазарна оценка в размер на 14 500.00 лв. (четирина-
десет хиляди и петстотин лева), без ДДС за продаж-
ба на общински имот, представляващ поземлен имот 
с идентификатор № 02508.1.236 по кадастралната 
карта на гp. Балчик (УПИ V, кв. 26 по ПУП на вилна 
зона „Изгрев” гр. Балчик), с площ от 468 m2 (чети-
ристотин шестдесет и осем квадратни метра), акту-
ван с АОС № 4829/10.09.2019 г. на собственикът на 
законно построена върху него сграда Валентин Радев 
Кънев.

По трета точка от дневния ред: Предложение за 
отмяна на Решение № 24 по Протокол № 4 от за-
седание на Общински съвет Балчик, проведено на 
19.12.2019 година, във връзка със Заповед № АдК-
04-3/06.01.2020 г. на Областен управител на област 
Добрич.
Вносител: Николай Колев – председател на ОбС Бал-
чик
В залата присъстват 20 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 1; ПРОТИВ” – 10; 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 9
РЕШЕНИЕ № 35: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 
8 от ЗМСМА, във връзка установена неприложимост 
на фактическите основания на §42 на ПЗР на ЗИДЗ-
ОС (ДВ, бр. 96 от 1999г.)  Общински съвет гр. Бал-
чик, не подкрепя предложението за ОТМЕНЯ пре-
дходно прието свое Решение № 24 по Протокол № 4 
от заседание на Общински съвет Балчик, проведено 
на 19.12.2019 година, с което във връзка със заявле-
ние вх. № ОС-3012-8/07.08.2019 г., е одобрена пазар-
на оценка в размер на 14 000.00 лв. (четиринадесет 
хиляди лева), без ДДС за продажба на общински 
имот на собствениците на законно построена върху 
него сграда, представляващ поземлен имот с иден-
тификатор № 02508.51.244 по кадастралната карта 
на гр. Балчик (УПИ V, кв. 8 по ПУП на вилна зона 
„Бели скали”) с площ от 500 m2 (петстотин квадратни 
метра), актуван с АОС № 4832/17.10.2019 г. на Нели 
Пеева Атанасова и Камен Пеев Атанасов.

По четвърта точка от дневния ред: Одобряване на 
разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, 
обезвреждането на битовите отпадъци в депа или 
други съоръжения и чистотата на териториите за об-
ществено ползване за 2020 година, съгласно прило-
жена План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от 

ЗМДТ
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 20 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 20; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 
0 
РЕШЕНИЕ № 36: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 66, 
ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Балчик 
одобрява разходите за 2020 г. за всяка от дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, съ-
гласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, в размер 
на 4 613 370.00 лв.

По пета точка от дневния ред: Приемане на инвестиции в активи публична об-
щинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, 
гр. Добрич, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпъл-
нение на ангажимент на минимално ниво на инвестиции, съгл. Договор № АВиК-
01-1-1 от 07.03.2016 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 20 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 20; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 
РЕШЕНИЕ № 37: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет 
Балчик:
1. Одобрява и приема инвестициите в активи публична общинска собственост, 
направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“АД през 2017г., в Общи-
на Балчик,  като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с из-
пълнение на ангажимент за минимално ниво на инвестициите, на стойност 46 
605,98лева -съгласно Приложение 

2. Одобрява и приема инвестициите в активи публична общинска собственост, 
направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“АД през 2018г., в Общи-
на Балчик,  като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с из-
пълнение на ангажимент за минимално ниво на инвестициите, на стойност 60 
403,72лева- съгласно Приложение 

3. Одобрява и приема инвестициите в активи публична общинска собственост, 
направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“АД през 2019г., в Общи-
на Балчик,  като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с из-
пълнение на ангажимент за минимално ниво на инвестициите, на стойност 128 
526,28лева-съгласно Приложение 
4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме действия активите да 
преминат в управление на Асоциацията по „ВиК“на обособена територия, об-
служвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич“АД, и бъдат предадени за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия „ВиК“ оператор, чрез 
допълване и актуализиране на Приложение 1 от Договора за стопанисване, под-
държане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на  
водоснабдителни и канализационни услуги в изпълнение на  дейностите по чл. 
198о, ал.1 от Закона за водите.
По шеста точка от дневния ред: Одобряване на извършените разходи за коман-
дировки и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Об-
щинския съвет за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 20 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 20; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 
РЕШЕНИЕ № 38: 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 Пред-
седателя на ОБС Балчик за периода от 01.10.2019 до 31.12.2019 г., в размер на 
356,48 лв., отчетени като разход по Функция “Общо държавни служби”, Д/ст 123, 
подпараграф 10-51

По седма точка от дневния ред: Искане до Министъра на културата на Републи-
ка България, чрез Областен управител на област Добрич, за предоставяне безвъз-
мездно за управление на община Балчик на археологическа недвижима културна 
ценност „Античен храм на богинята Кибела” – публична държавна собственост.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 16 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 16; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 
РЕШЕНИЕ № 39: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 4, 
т. 1 от Закона за културното наследство и във връзка с писмо вх. № 04-00-158-
002/12.12.2019 г. на Министъра на културата Боил Банов:
              1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се направи искане до Ми-
нистъра на културата на Република България, чрез Областен Управител на област 
Добрич, за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Балчик на ар-
хеологическа недвижима културна ценност „Античен храм на богинята Кибела” 
– публична държавна собственост, съгласно АПДС № 5667/20.08.2019 г., за срок 
от 10 (десет) години. Археологическата недвижима културна ценност е разполо-
жена в поземлени имоти с идентификатори № 02508.85.380; № 02508.85.200; № 
02508.85.458; № 02508.85.206 и част от поземлени имоти с идентификатори № 
02508.85.377; № 02508.85.209 и № 02508.85.210 по кадастралната карта на гр. 
Балчик, представляващи частна собственост на физически и юридически лица и 
на Община Балчик, които не са предмет на настоящото решение.  
             2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите 
правни и фактически действия по изпълнение на решението, както и да подпи-
ше договор за безвъзмездно управление на Археологическа недвижима културна 
ценност „Античен храм на богинята Кибела”, за срок от 10 години.

По осма точка от дневния ред: Издаване на Запис на заповед от Община Балчик 
в полза на Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. Со-
фия, ул. „Триадица” № 2, в качеството му на Управляващ орган, представлявано 
от Зорница Русинова – заместник - министър и ръководител на УО на ОП РЧР, 
обезпечаващ финансиране на авансово плащане по Административен договор № 
BG05M9OP001-2.037-0002-С01 от 23.12.2019 г. 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 16 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 16; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 
0 
РЕШЕНИЕ № 40: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, и т. 10, и ал. 2 от ЗМСМА и 

чл. 3.8.1 от Административен договор 
№ BG05M9OP001-2.037-0002-С01  за проект “Подо-
бряване достъпа до социални услуги и до по-добра 
пригодност за заетост в Община Балчик”, финанси-
ран по процедура BG05M9OP001-1.037 МИГ Балчик 
– Генерал Тошево - Мярка 19.2/2.2-2 „Активно при-
общаване с оглед насърчаване на равните възмож-
ности, подобряване достъпа до социални услуги и 
до по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за 
водено от общностите местно развитие на МИГ „Бал-
чик – Генерал Тошево“, Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приори-
тетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване 
на социалното включване“,  чрез подхода  ВОДЕНО 
ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, сключен 
между Министерство на труда и социалната полити-
ка,  Община Балчик и МИГ „Балчик – Генерал Тоше-
во“,  Общински съвет Балчик:
1. Упълномощава  Кмета  на  Община Балчик 
Николай Добрев Ангелов да подпише  Запис на запо-
вед, без протест и без разноски, платима на Поемате-
ля – Министерство на труда и социалната политика, 
с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 
000695395, в качеството му на Управляващ орган, 
представлявано от Зорница Русинова – заместник –
министър и ръководител на УО на ОП РЧР в размер 
на 74 496,87 лв. (седемдесет и четири хиляди чети-
ристотин деветдесет и шест лв. и 87 ст.) по Админи-
стративен договор № BG05M9OP001-2.037-0002-С01  
за проект “ Подобряване достъпа до социални услуги 
и до по-добра пригодност за заетост в Община Бал-
чик”,  сключен между Министерство на труда и со-
циалната политика,  Община Балчик и МИГ „Балчик 
– Генерал Тошево“.
2. Възлага на Кмета на Община Балчик да подготви 
необходимите документи за подаване на искане за 
авансово плащане по Административен договор № 
BG05M9OP001-2.037-0002-С01 от 23.12.2019 г.  и да 
ги представи пред Министерството на труда и соци-
алната политика.

По девета точка от дневния ред: Издаване на За-
пис на заповед от Община Балчик в полза на Ми-
нистерство на труда и социалната политика, с адрес: 
1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, в качеството 
му на Управляващ орган, представлявано от Зорни-
ца Русинова – заместник - министър и ръководител 
на УО на ОП РЧР, обезпечаващ финансиране на 
авансово плащане по Административен договор № 
BG05M9OP001-1.059-0002 от 23.12.2019 г. 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Бал-
чик
В залата присъстват 16 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 16; „ПРОТИВ” - 0; 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 
РЕШЕНИЕ № 41: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, и 
т. 10, и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3.8.1 от Администрати-
вен договор № BG05M9OP001-1.059-0002 за проект 
“Достъп до заетост за търсещите работа, неактивните 
и трайно безработни лица в Община Балчик”, финан-
сиран по процедура BG05M9OP001-1.059 МИГ Бал-
чик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсе-
щите работа и неактивните лица, трайно безработни 
и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни 
инициативи за заетост“ от Стратегията за водено от 
общностите местно развитие на МИГ „Балчик – Ге-
нерал Тошево“, Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 1 
„Подобряване достъпа до заетост и качеството на ра-
ботните места“, чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНО-
СТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, сключен между Ми-
нистерство на труда и социалната политика, Община 
Балчик и МИГ „Балчик – Генерал Тошево“, Общин-
ски съвет Балчик:
1. Упълномощава  Кмета  на  Община Балчик Нико-
лай Добрев Ангелов да подпише Запис на заповед, без 
протест и без разноски, платима на Поемателя – Ми-
нистерство на труда и социалната политика, с адрес: 
1051 гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, 
в качеството му на Управляващ орган, представлява-
но от Зорница Русинова – заместник – министър и 
ръководител на УО на ОП РЧР в размер на 49 821,98 
лв. (четиридесет и девет хиляди осемстотин двадесет 
и един лева и деветдесет и осем стотинки) по Адми-
нистративен договор № BG05M9OP001-1.059-0002 
за проект “Достъп до заетост за търсещите работа, 
неактивните и трайно безработни лица в Община 
Балчик”, сключен между Министерство на труда и 
социалната политика, Община Балчик и МИГ „Бал-
чик – Генерал Тошево“.
2. Възлага на Кмета на Община Балчик да подготви 
необходимите документи за подаване на искане за 
авансово плащане по Административен договор № 
BG05M9OP001-1.059-0002 от 23.12.2019 г. и да ги 
представи пред Министерството на труда и социал-
ната политика.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,
Председател

на ОбС Балчик


