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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 11 от заседание на Общински съвет - Балчик, 

проведено на 1 юни 2017 година
По първа точка от дневния ред: Отпускане на 
средства за закупуване на аерозолни продукти 
за откриване и идентификация на наркотични 
вещества за нуждите на РУ МВР – Албена. 
Вносител: Галин Началников - председател на 
ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ № 143: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 
от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 
27 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетна прогноза за следващите три години 
и съставянето, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет.
1. Общински съвет Балчик дава съгласието 
си бюджета на Други дейности по вътрешна 
сигурност, параграф §§ 10-15 „Материали” от 
ЕБК да бъде завишен с 600 лева, за закупуване на 
аерозолни продукти за откриване и идентификация 
на наркотични вещества за нуждите на РУ МВР 
Албена.
2. Средствата да бъдат отпуснати от фонд Дарения.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ на т. 2,  в залата 
присъстват – 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
3. Задължава кмета на Общината да предприеме 
последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ на проекта,  в 
залата присъстват – 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Отпускане 
на средства за ремонтиране и въвеждане в 
експлоатация на два мотоциклета на РУ МВР – 
Албена.
Вносител: Галин Началников - председател на 
ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ № 144: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 
от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 
27 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетна прогноза за следващите три години 
и съставянето, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет.
1. Общински съвет Балчик дава съгласието да се 
отремонтират два мотоциклета, с цел ефективното 
изпълнение на задачи по пътен контрол и превенция 
на обслужваната територия на РУ МВР – Албена, 
до 500 лева.
2. Средствата да бъдат отпуснати от фонд Дарения.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ на т. 2,  в залата 
присъстват – 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
3. Задължава кмета на Общината да предприеме 
последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ проекта,  в залата 

присъстват – 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Отпускане на 
лимит от гориво за общинските автомобили, 
предоставени за ползване от община Балчик на 
РУ на МВР Балчик.
Вносител: Галин Началников - председател на 
ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ № 145: На основание чл. 21, ал. 1, т. 
8 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 34 от Наредбата 
определяща реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество:
1. Общински съвет Балчик определя месечен лимит 
за 2017 година на автомобилите собственост на 
Община Балчик и предоставени за ползване на РУ 
на МВР-Балчик, както следва:
  за бензинови - 150 литра бензин А 95Н.
 2. Задължава кмета на Общината да 
предприеме последващи действия за изпълнение на 
решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата 
присъстват – 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Информация 
за дейността на РАЙОННА СЛУЖБА 
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИНА НА 
НАСЕЛЕНИЕТО на гр. Балчик УПБЗН Кранево 
за 2016 година. 
Вносител: Галин Началников - председател на 
ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ № 146: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 
и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик приема 
информацията за дейността на Районна Служба 
Пожарна Безопасност и Защита на Населението 
град Балчик УПБЗН Кранево за 2016 г.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 
общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Разглеждане на 
Годишен финансов отчет на „ТЪРГОВСКИ 

ЦЕНТЪР КРАНЕВО“ ЕАД за 2016 година.    
Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ
РЕШЕНИЕ № 147: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, 
общински съвет - Балчик приема Годишният финансов отчет, Доклад за 
дейността и Доклад на независимия одитор на „Търговски център Кранево” 
ЕАД за 2016 година.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Разглеждане на Годишен финансов отчет 
на „Кибела 2014“ ЕАД за 2016 година.    
Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ
РЕШЕНИЕ № 148: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, 
общински съвет - Балчик приема Годишният финансов отчет, Доклад за 
дейността и Доклад на независимия одитор на „КИБЕЛА 2014” ЕАД за 2016 
година.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Отчет за дейността на Местната 
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните при община Балчик за 2016 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 149: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА и чл. 
7, ал. 2 от ЗБППНМ приема отчета за дейността на Местната комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при 
Община Балчик за 2016 година.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета 
на община Балчик и средствата от ЕС към 31.03.2017 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 150: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 
2 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза 
за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет
1. Общински съвет Балчик приема за информация отчета за касовото 
изпълнение на бюджета и средствата от ЕС към 31.03.2017 г.
2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за 
изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински 
съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Доклад за финансовото състояние на 
Търговските дружества за първото тримесечие на 2017 година, съгласно 
чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
ЗА ИНФОРМАЦИЯ

По десета точка от дневния ред: Поправка на очевидна фактическа 
грешка, допусната в Решение 134 на общински съвет Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 151: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 62, 
ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет Балчик:

РЕШИ:
1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 134 
на Общински съвет Балчик, прието на заседание, проведено на 25 април 2017 г. 
за  издаване на Запис на заповед от община Балчик в полза на Министерството 
на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” № 
2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от 
Лилия Стоянович - Ръководител на УО на ОП РЧР като вместо сумата в размер 
на 63 158,37 лв. (шестдесет и три хиляди сто петдесет и осем лв. и 37 ст.) да се 
чете  сума в размер на 63 158,36 лв. (шестдесет и три хиляди сто петдесет и осем 
лв. и 36 ст.)  за обезпечаване на 100 %  от заявения размер на авансово плащане 
по Административен договор BG05M9OP001-2.005-0068-C01 от 19.04.2017 г. 
за предоставяне на БФП за проект BG05M9OP001-2.005-0068 „Насърчаване 
достъпа до заетост на уязвимите групи от Община Балчик“, финансиран 
по Оперативна Програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 
приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване“, процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ сключен 
между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински 
съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за 
изработване на ПУП-Парцеларен план за „Подземна оптична мрежа за 
електронни съобщения” на територията на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 152: І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 
124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик 
дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Подземна 
оптична мрежа за електронни съобщения” преминаваща през имоти в землище 
на с. Гурково, землище на с.Царичино, землище на гр. Балчик, землище на 
с. Оброчище и землище на с. Рогачево, община Балчик – съгласно одобрено 
задание. 
II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се 
публикува на интернет страницата и в един местен вестник.  

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Даване на съгласие за изменение 
на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ и УПИ ІХ, промяна на улична регулация и 
промяна отреждането на урегулираните поземлени имоти в кв. 54 по 

плана на с. Оброчище, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 153: І. На основание чл. 21, ал. 1, 
т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6  от Закона 
за устройство на територията, Общински съвет - 
Балчик дава съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ 
за УПИ VІІІ и УПИ ІХ, с цел образуване на три 
нови урегулирани поземлени имота, променят се 
уличната регулация в съответствие с одобрената 
КК и отреждането на урегулираните поземлени 
имоти от “За обществено обслужване” в “Жм – 
за жилищно застрояване” в кв. 54 по плана на с. 
Оброчище, Община Балчик.
II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да 
извърши последващи действия по изпълнение на 
решението.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата 
присъстват – 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Наемане 
на част от имот за поставяне на рекламно-
информационен елемент на самостоятелна 
стойка.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 154: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от 
НОРПУРОИ на ОбС –Балчик, приета с Решение № 
238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с 
Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и 
Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., 
Общински съвет Балчик реши:
1. Да бъде отдаден под наем част от имот – 
публична общинска собственост, представляващ 
част от зелена площ на ул. “Дунав” в гр. Балчик, 
за поставяне на 1 бр. рекламно – информационен 
елемент на самостоятелна стойка с площ 3 м2, 
за срок от 3 /три/ години, чрез провеждане на 
публично оповестен конкурс.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена при 
провеждане на процедурата за отдаване под наем 
чрез публично оповестен конкурс в размер на 
146,25 лв. /сто четиридесет и шест лева и двадесет 
и пет стотинки/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, 
ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне 
на преместваеми обекти на територията на Община 
Балчик.
3. Кандидатите за участие следва да :
3.1. са регистрирани по ТЗ;
3.2. притежават супермаркет на територията на гр. 
Балчик;
      4. След спечелване на конкурса и сключване 
на Договор за наем, наемателят се задължава да 
извърши всички последващи действия, касаещи 
издаване  разрешения за поставяне на рекламно 
информационен елемент.
      5. Упълномощава кмета на Община Балчик да 
извърши всички последващи правни и фактически 
действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата 
присъстват – 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: 
Наемане на части от имоти за поставяне на 
рекламно-информационен елементи.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 155: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от 
НОРПУРОИ на ОбС –Балчик, приета с Решение № 
238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с 
Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и 
Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., 
Общински съвет Балчик реши:
1. Да бъдат отдадени под наем части от имоти – 
публична общинска собственост, представляващи 
части от зелени площи в гр. Балчик за поставяне на 
2 бр. РИЕ с обща площ 0,80 м2, а именно :
1.1. част от ПИ № 02508.69.30 по кад.карта на 
гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно – 
информационен елемент с площ 0,40 м2;
1.2. част от ПИ № 02508.73.49 по кад.карта на 
гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно – 
информационен елемент с площ 0,40 м2;
за срок от 3 /три/ години, чрез провеждане на 
публично оповестен конкурс.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена за 
площ при провеждане на процедурата за отдаване 
под наем чрез публично оповестен конкурс в 
размер на:
по т. 1.1. – 19,55 лв./деветнадесет лева и петдесет и 
пет стотинки/;
по т. 1.2. – 19,55 лв./деветнадесет лева и петдесет и 
пет стотинки/;
съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и 
условията за поставяне на преместваеми обекти на 


