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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК 

ПРОТОКОЛ № 6
от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 30 януари 2020 г.
щински програми и проекти и 

да кандидатства за финансирането им със 
средства по структурни и други фондове на 
Европейския съюз и на други донори, по на-
ционални програми и от други източници за 
реализиране на годишните цели на общината 
за изпълнение на общинския план за развитие. 
22.2. Да кандидатства за средства от централ-
ния бюджет и други източници за финансира-
ни и за съфинансиране на общински програми 
и проекти.
23. Приема за сведение протокола от публич-
ното обсъждане на бюджета и протокола от 
заседание на комисията за разпределение на 
годишната субсидия на читалищата.
24.Общински съвет задължава Кмета на Об-
щината:
      24.1. Със своя заповед да определи конкрет-
ните права и отговорности на всички второсте-
пенни разпоредители с бюджетни кредити.
      24.2. Да ограничава или спира финанси-
рането на бюджетните звена, разпоредители 
и субсидирани дейности при нарушаване на 
бюджетната и финансова дисциплина и раз-
писаните правила за финансово управление и 
контрол.
     24.3. Да отразява служебно промените по 
общинския бюджет с размера на допълнител-
но постъпилите средства от Министерство на 
финансите, трансферите от Министерства и 
ведомства, от дарения и застрахователни обез-
щетения.
    24.4. В изпълнение на чл.137 от ЗПФ да вна-
ся в общински съвет отчет за касовото изпъл-
нение на бюджета.
24.5. В срок до 28.02.2020 г. да утвърди, като 
първостепенен разпоредител с бюджетни кре-
дити, формула за разпределение на средствата 
за делегираните от държавата дейности във 
функция „Образование”.
    24.6.  Да предприеме последващи мерки за 
изготвянето на бюджета по пълна бюджетна 
класификация и тримесечно разпределение и 
представянето му в Министерство на финан-
сите и поделението на Сметна палата, както и 
действия  по изпълнение на приетият от Об-
щински съвет бюджет на Община Балчик за 
2020 г.

По пета точка от дневния ред: Предложение за 
приемане на Анализ на потребностите за под-
крепа на личностно развитие на децата и уче-
ниците в община Балчик за 2019 г. 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Гласуване със „ЗА” - 15; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗ-
ДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 46: На основание чл. 21, ал. 1, т. 
12 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 196, ал. 3 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и 
във връзка с изработване на Областна страте-
гия за подкрепа за личностно развитие на деца-
та и учениците, общински съвет – Балчик
РЕШИ:
1. Приема Анализ на потребностите за подкре-
па за личностно развитие на децата и ученици-
те в община Балчик 2019 година.
2. Упълномощава кмета на община Балчик да 
извърши всички правни и фактически дейст-
вия по изпълнение на решението.

По шеста точка от дневния ред: Одобряване 
на пазарна оценка за учредяване право на при-
строяване за изграждане на пристройка- лятна 
кухня и барбекю към съществуваща жилищна 
сграда в с. Кранево.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 15; ПРОТИВ” 
- 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 47: 1. На основание чл. 21, ал. 1 
т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 
3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връз-
ка със заявление вх. № ОС-3013-7/29.10.2019 
г. Общински съвет – Балчик одобрява пазарна 
оценка в размер на 904.00 лв. (деветстотин и 
четири лева), без ДДС за учредяване право на 
пристрояване за изграждане на пристройка – 
лятна кухня и барбекю със ЗП 31.00 м2 към 

съществуваща жилищна сграда, построена върху общинска земя УПИ 
ІХ, кв. 29 по ПУП на с. Кранево, ПИ № 39459.502.298 по кадастралната 
карта на с. Кранево, актувана с АОС № 4839/09.01.2020 г., на собстве-
ниците на втория етаж на сградата Валентина Страшимирова Алексан-
дрова и Евгений Виталевич Бебик.   

По седма точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Дженгис 
Самединов от гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отноше-
ние на ПИ № 02508.85.129.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 15; ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
- 0
РЕШЕНИЕ № 48: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, 
ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във 
връзка със заявление вх. № ОС-3011-11/11.12.2019 г., Общински съвет 
Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Об-
щина Балчик и Дженгис Нурединов Самединов от гр. Балчик, по от-
ношение на ПИ № 02508.85.129 по кадастралната карта на гр. Балчик, 
УПИ Х, кв. 211 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 210 м2, като 
Дженгис Нурединов Самединов изкупи частта на Община Балчик, рав-
няваща се на 100 м2 (сто квадратни метра) идеални части, актувани с 
АОС № 4838/08.01.2020 г. 
2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 
3200.00 лв. (три  хиляди и двеста лева), без ДДС.         
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите 
правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

По осма точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез неприсъствен 
конкурс на част от имот публична - общинска собственост, представля-
ващ терен за поставяне на 32 броя рекламно-информационни елемента, 
с обща площ 29.32 м2.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 15; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
- 0
РЕШЕНИЕ № 49: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 
7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:
 1. Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична, 
общинска  собственост поземлен имот:
т.1.1. представляващ част от зелена площ на ул. “ Дунав” в град Балчик, 
за поставяне на 1 брой рекламно - информационен елемент  на самос-
тоятелна стойка с площ 3.00 кв.м.
т.1.2.част от ПИ № 02508.69.30 по кадастрална карта на град Балчик, 
за поставяне на 1 бр. рекламно – информационен елемент с площ 0.40 
кв.м
т.1.3. част от ПИ № 02508.73.49 по кадастрална карта на град Балчик за 
поставяне на 1 брой рекламно - информационен елемент с площ 0.40 
кв.м
т.1.4. 15 бр. рекламно - информационни елемента  всеки с площ 0.88 
кв.м /обща площ 13.20 кв.м/ разположени на стълбове за улично освет-
ление на град Балчик
т.1.5. 1 бр. рекламно – информационен елемент с площ 0.88 кв.м на са-
мостоятелна стойка, разположен на ул. “ Дунав”, град Балчик/съгласно 
схема/
т. 1.6. 1бр. рекламно – информационен елемент с площ 0.88 кв. разполо-
жен на стълб на улично осветление във в.з. “ Сборно място”, гр. Балчик/ 
съгласно схема/
т. 1.7. 1 бр. рекламно – информационен елемент с площ 0.88 кв. разпо-
ложен на стълб на улично осветление във в.з. “ Бели скали”, гр. Балчик/ 
съгласно схема/
т. 1.8. 2 бр. рекламно – информационен елемент с площ 0.88 кв.м/ обща 
площ 1.76 кв.м/ разположен на стълб на улично осветление във к.к. “ 
Албена”, гр. Балчик                  /съгласно схема/
т. 1.9. 1 бр. рекламно – информационен елемент с площ 0.88 кв. разпо-
ложен на стълб на улично осветление във в.з. “ Фиш Фиш”, гр. Балчик 
/съгласно схема/
т. 1.10. 1 бр. рекламно – информационен елемент с площ 0.88 кв. раз-
положен на стълб на улично осветление във в.з. “ Изгрев”, гр. Балчик /
съгласно схема/
т. 1.11. 1 бр. рекламно – информационен елемент с площ 0.88 кв. раз-
положен на стълб на улично осветление във в.з. “ Очаровски плаж”, гр. 
Балчик /съгласно схема/
т. 1.12. 1 бр. рекламно – информационен елемент с площ 0.88 кв. разпо-
ложен на стълб на улично осветление в село Оброчище /съгласно схема/
т. 1.13. 5 бр. рекламно – информационни елемента, всеки с площ 0.88 
кв. /обща площ 4.4 кв.м разположен на стълб на улично осветление в 
село Кранево/съгласно схема/
 за срок от 3 години.
    2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 29.32 
кв.м при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез непри-
съствен конкурс в размер на: 1433.02 лева /хиляда четиристотин триде-
сет и три лева и две стотинки/без ДДС, цената е изчислена Наредба за 
реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията 
на Община Балчик, Раздел VІІ, чл.22,ал.1
3. Кандидатите за участие в конкурса следва да:
3.1. са регистрирани по ТЗ;
3.2. да нямат публични задължения;
     4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, 
наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.
      5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 

последващи правни и фактически 
действия по изпълнение на решението.

По девета точка от дневния ред: Разрешава-
не за изработване на ПУП-Парцеларен план 
за „Пътна връзка на път І-9 Каварна-Балчик-
Оброчище-Варна, при км 77+733, отляво, за 
обслужване на ПИ 53120.38.208 по КК на с. 
Оброчище, община Балчик, предназначен за 
изграждане на жилищни сгради.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 15; ПРОТИВ” 
– 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 50: І. На основание чл. 21, ал. 
1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията, Общин-
ски съвет - Балчик дава разрешение за изра-
ботване на ПУП-Парцеларен план за “Пътна 
връзка на Път I-9 Каварна – Балчик – Оброчи-
ще – КК Албена – Варна, при км 77+733, отля-
во, за обслужване на ПИ 53120.38.208 по КК 
на с. Оброчище, община Балчик, предназначен 
за изграждане на жилищни сгради“ – съгласно 
одобрено задание. 
 II. Решението да се разгласи с обявление в 
сградата на община Балчик, да се публикува на 
интернет страницата на община Балчик.  

По десета точка от дневния ред: Предложе-
ние за участие в редовно заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по водоснабдяване 
и канализация в обособената територия, об-
служвана от „ВиК Добрич” АД гр. Добрич на 
27.02.2020 година
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” - 14; ПРОТИВ” – 
0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, не гласува - 1
РЕШЕНИЕ № 51: На основание чл. 198е, ал. 
5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация, Общински 
съвет - Балчик
Съгласува следната позиция на община Балчик 
по точките от дневния ред на редовното заседа-
ние на Асоциацията, както следва:
1. Дава мандат на упълномощения представи-
тел г-н Димитрин Димитров- заместник-кмет 
с ресор “Устройство на територията, туризъм, 
еврофондове, международно сътрудничество и 
екология” в община Балчик да гласува според 
настоящото решение.
1.1. При невъзможност за присъствие на основ-
ния упълномощен представител, определя за 
резервен член - инж. Пламен Сидеров Тодоров 
- старши специалист в отдел „Инвестиционна 
дейност и контрол” в община Балчик.
2. Съгласува следната позиция на община Бал-
чик по предложените решения:
2.1. По т.1 от дневния ред: Изразява съгласие 
за приемане на годишен отчет за дейността на 
Асоциация по ВиК Добрич за 2019 година, в 
изпълнение на чл.198в, ал.4, т.4, т.10 от Закона 
за водите и чл.9, ал.2 от ПОДАВиК.
2.2. По т.2 от дневния ред: Изразява съгласие за 
приемане на отчет за изпълнението на бюджета 
на Асоциация по ВиК Добрич за 2019 година, в 
съответствие с чл.9, ал.2 от ПОДАВиК.
2.3. По т.3 от дневния ред: Изразява съгласие за 
приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК 
Добрич за 2020 г., съгласно чл.198в, ал.4, т.9 от 
ЗВ и чл.9, ал.2 и чл.21, ал.1 от ПОДАВиК.
2.4. По т.4 от дневния ред: При поставяне на 
допълнителни въпроси на заседанието, упъл-
номощеният представител да приема пред-
ложенията към същите за информация, като 
при необходимост да гласува, както намери за 
добре и с оглед запазване интереса на община 
Балчик.

т. 1 - Отчет, т. 2 - Стратегията, т. 3. - Годишната 
програма и т. 5 - Анализ са качени на Сайта на 
Общината, Общински съвет - Наредби, Пра-
вилници, други

 
НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател
на ОбС Балчик


