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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

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

По петнадесета точка от дневния ред: 
Разглеждане заявление от „Агросигнал” ЕООД 
за прекратяване на съсобственост с община 
Балчик по отношение на ПИ № 23769.501.578 
по кадастралната карта на с. Дропла.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на 
общината
РЕШЕНИЕ № 156: 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. № 63-2671-1/17.03.2017 г., 
Общински съвет Балчик дава съгласието си да се 
прекрати съсобствеността между Община Балчик 
и „Агросигнал“ ЕООД гр. Добрич, представлявано 
от Светломир Иванов Георгиев, по отношение 
на ПИ № 23769.501.578 по кадастралната карта 
на с. Дропла, целият с площ от 1153 м2, като 
„Агросигнал“ ЕООД изкупи частта на Община 
Балчик, равняваща се на 168 м2 (сто шестдесет и 
осем квадратни метра) идеални части, актувани с 
АОС №4710/18.04.2017 г.
1. Одобрява пазарната оценка на 
общинската част от имота в размер на 840.00 лв. 
(осемстотин и четиридесет лева), без ДДС.
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 шестнадесета точка от дневния 
ред: Актуализация на бюджета на НЧ 
„Просвета-1901” с. Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на 
общината
РЕШЕНИЕ № 157: 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 съставянето 
на бюджетна прогноза за следващите три години 
и съставянето, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет:
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си 
бюджета на НЧ „Просвета – 1901” с. Оброчище 
в дофинансиране да бъде завишен с 10 000 лева.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка па 
заложения резерв за 2017 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме 
последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата 
присъстват – 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седемнадесета точка от дневния ред: 
Предложение за отпускане на еднократни 
финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - 
председател на ПКЗССЗ
РЕШЕНИЕ № 158: 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. Марсело Желязков Борисов от гр. Балчик, за 
социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) 
лева.
2. Димитричка Гавраилова Маринова от гр. 
Балчик, за социално подпомагане, в размер на 
200,00 (двеста) лева.
3. Недживан Ахмед Риза от с. Соколово, за 
лечение на дъщеря й Есра Ерсен, в размер на 
300,00 (триста) лева. 
4. Надка Любомирова Герджикова от с. Оброчище, 
за рехабилитация на Димитър Стоев, в размер на 
1000,00 (хиляда) лева. 
5. Добри Янев Желязков от с. Оброчище, за 
социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и 
петдесет) лева.
6. Стоянка Господинова Василева от гр. Балчик, 
за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто 

и петдесет) лева.
7. Рачо Стефанов Симеонов от с. Оброчище, за консумативи, в размер на 
200,00 (двеста) лева.
8. Мартина Динкова Димитрова от гр. Балчик, за лечение в размер на 300,00 
(триста) лева. 
9. Беркант Себайдинов Османов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в 
размер на 200,00 (двеста) лева.
10. Гюнюл Мустафова Алиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в 
размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева.
Не одобрени – 4 бр.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински 
съветници

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

По осемнадесета точка от дневния ред: Приемане на актуализиран 
бюджет на капиталовите разходи в частта за благоустрояване, 
реконструкция, рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа 
в частта за основните ремонти на Община Балчик за  2017 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 159: 1. Общински съвет Балчик приема актуализирана 
инвестиционната програма за 2017 година в частта и за основните ремонти 
в размер на 4 692 496 лева (поименен списък по обекти, видове разходи и 
източници на финансиране във вид било-става съгласно Приложение №1.
2. Одобрява поименно разпределението на капиталови разходи, в частта и 
за основните ремонти общинската пътна и улична мрежа  в размер на 1 771 
000 лв., в т.ч.:
       2.1. Благоустрояване, реконструкция, рехабилитация на общинската 
пътна и улична мрежа в размер на 1 771 000 лв.
2.1.1 Благоустрояване, реконструкция, рехабилитация на общинската пътна 
и улична мрежа – 1 293 178 лв.;
 2.1.2 Паркинг Двореца – 35 404лв.;
2.1.3 Паркинг Морска гара – 47 112лв.;
 2.1.4 ул. „Струма” Балчик – 47 434лв.;
2.1.5. ул. „Зл.Петков„ Балчик –94 428лв.
2.1.6. Паркинг Бл.№1 Балчик – 9 220лв.
2.1.7. ул. „Ср.гора-Антим І„ Балчик - 31 583лв.
2.1.8. Изкуствени неравности – 35 990лв.
2.1.9.ул. „Бяло море„ с. Кранево – 176 651лв.
       3.  Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме 
последващи мерки за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински 
съветници

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

По деветнадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за 
изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 78639.6.34 по кадастралната карта на 
с. Църква, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 160: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 
124а от Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 3, ал. 2 
от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, 
Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за 
ПИ 78639.6.34 с цел отреждане и застрояване за “Ссб” – /за оранжериен 
комплекс/ по кадастралната карта на с. Църква, Община Балчик и 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 – 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за 
изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 78639.6.8 по кадастралната карта на с. 
Църква, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 161: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а от 
Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 3, ал. 2 от Правилника 
за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет 
- Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 78639.6.8 
с цел отреждане и застрояване за “Ссб” – /за оранжериен комплекс/ по 
кадастралната карта на с. Църква, Община Балчик и 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 – 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за партньорство 
между община Валашске Мезиржичи – Чехия и община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 162: На основание чл. 21, ал. ІІ, във връзка с ал. І, т. 15 от 
ЗМСМА,  Общински съвет Балчик дава съгласие да бъде сключен рамков 
договор за партньорство между Община Балчик и Община Валашске 
Мезиржичи - Чехия.
Упълномощава кмета Николай Ангелов да предприеме необходимите 
фактически и правни действия за изпълнение на решението и да подпише 
рамковия договор от името на Община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински 
съветници

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

По двадесет и втора точка от дневния ред: Разглеждане на молба от 
Иван Апостолов за финансира обновяването на самолета – паметник 
на летище – Балчик и изработване на Паметна плоча с имената на 30 
летци.
Вносител: Ася Христова – председател на ПКБФЕЕ
РЕШЕНИЕ № 163: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в 
съответствие с чл.125 от Закона за публичните финанси 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 
и молба от Иван Апостолов – председател на 
СОСЗР – Балчик:
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си 
да се финансира обновяването на самолета – 
паметник на летище – Балчик и изработване на 
Паметна плоча с имената на 30 летци, загинали на 
това летище, включително и преди 1944 година, в 
размер на 4000.00 лева /четири хиляди лева/, след 
представяне на разходооправдетелни документи.
2.Средствата да бъдат отпуснати фонд Дарения.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата 
присъстват – 17 общински съветници

13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

3.Задължава кмета на Общината да предприеме 
последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ проекта,  в залата 

присъстват – 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и трета точка от дневния ред: 
Предложение за финансова издръжка за 
нощувки, храна и транспортни разходи на 
полицейски служители, командировани от 
други структури на МВР за РУ МВР Албена и 
РУ МВР Балчик
Вносител: Николай Ангелов - кмет на 
общината
РЕШЕНИЕ № 164: На основание чл. 21, ал. 1, т. 
6 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от 
ЗПФ и чл.27 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 дава 
съгласието си да се осигури финансова издръжка 
за нощувките, храненето и транспортните разходи 
на общо 42 български полицейски служители (две 
едномесечни смени на 21 служители от други 
структури на МВР) за РУ-Балчик и РУ-Албена за 
периода юли – август 2017 г., както и да се поеме 
издръжката по настаняването и изхранването на 
общо 8 румънски полицейски служители (4 за 
месец юли и 4 за месец август), които да работят 
съвместно с български полицаи по превенцията и 
опазването на обществения ред на територията на 
гр. Балчик и кк “Албена” в общ размер до 60 000 
лева.
2. Общински съвет дава съгласието си бюджета 
в дейност “Други дейности по вътрешна 
сигурност”, §§ 10 20 “Разходи за външни услуги” 
да бъде завишен до 60 000 лева.
3. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на 
заложения резерв за 2017 г.
4. Задължава кмета на Общината да предприеме 
последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата 
присъстват – 16 общински съветници

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

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: 
Допълване на Решение № 130 по Протокол 
№9/25.04.2017 г., прието на редовно заседание 
на Общински съвет- гр. Балчик
Вносител: Николай Ангелов - кмет на 
общината
РЕШЕНИЕ № 165:  На основание чл. 21, ал. 1, 
т. 9 от ЗМСМА; чл. 266, ал. 5, т. 1 от Търговския 
закон и  чл. 14, т. 18 от Наредбата за условията 
и реда за упражняване правата на собственост 
на Община Балчик в търговските дружества с 
общинско участие в капитала, за участието на 
Общината в граждански дружества и за сключване 
на договори за съвместна дейност, Общински 
съвет- гр. Балчик реши:
1. Допълва Решение № 130 по Протокол 
№9/25.04.2017 г., прието на редовно заседание на 
Общински съвет- гр. Балчик, като определя размер 
на месечното възнаграждение на определеното за 
ликвидатор лице от 700 /седемстотин/ лева.
2. Одобрява съдържание на проект на договор 
за възлагане на управление на ликвидатор на 
“ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КРАНЕВО” ЕАД.            
3. Настоящото решение да се счита неразделна част 
от Решение № 130 по Протокол №9/25.04.2017г., 
прието на редовно заседание на Общински съвет 
- гр. Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата 
присъстват – 16 общински съветници
16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

ИЛИЯН СТАНОЕВ
Председател на 

ОбС Балчик


