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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 5

от заседание на Общински съвет - Балчик, 
проведено на 22 декември 2016 година

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

По седемнадесета точка от дневния ред: Даване на раз-
решение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 62788.35.67 
по кадастралната карта на с. Рогачево, Община Бал-
чик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 46: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 124а от Закона за устройство на 
територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение 
за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 62788.35.67 с цел от-
реждане и застрояване за „Ов-1“ - /вилна зона/ по кадас-
тралната карта на с. Рогачево, Община Балчик.
ІІ. 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 – 13 общински съ-
ветници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осемнадесета точка от дневния ред: Даване съгла-
сие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XX в кв.1056 
по плана на гр.Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 47: 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 и улична регулация за УПИ XX 
в кв.1056 по плана на гр. Балчик.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши 
последващи действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 13 
общински съветници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По деветнадесета точка от дневния ред: Даване съгла-
сие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XIV; УПИ XV; 
УПИ XIX и улична регулация за УПИ XIV и УПИ XV 
в кв.З по плана на в.з. „Момчил” гр. Балчик. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 48: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 
11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за ус-
тройство на територията, Общински съвет - Балчик дава 
съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XIV, УПИ 
XV и УПИ XIX и улична регулация за УПИ XIV и УПИ 
XV в кв. 3 по плана на в.з.“Момчил“ гр. Балчик.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши 
последващи действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 13 
общински съветници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесета точка от дневния ред: Одобряване на 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V и УПИ VІ, 
кв. 31, УПИ І и УПИ ІІ, кв. 32, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ 
V, УПИ VІІІ и УПИ ІХ, кв. 34 и промяна на улична 
регулация от о.т. 216 до о.т. 214, о.т. 213 до о.т. 214, о.т. 
212 до о.т. 214 по плана на с. Дропла, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 49: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 
11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устрой-
ство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява 
ПУП-ПРЗ създава се нов кв. 35 и нови УПИ I, УПИ ІІ, 
УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, 
УПИ IX, УПИ X, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ IV 
и УПИ XV отреждат се за „Пп - предимно производстве-
на устройствена зона” и ПЗ за УПИ III, УПИ IV, УПИ V, 
УПИ VI, УПИ X п УПИ XV с показатели: плътност на 
застрояване до 80%, Кннт до 2.5, озеленяване до 20% в 
кв.35 по плана на с. Дропла, Община Балчик и приложе-
ните към заповедта графични и текстови части на про-
екта.
2. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от прие-
мане на решението, същото да бъде изпратено за обнарод-
ване в „Държавен вестник”.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 13 
общински съветници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предло-
жение за избиране и назначаване на независим реги-
стриран одитор за извършване на одиторски контрол 
на „Кибела 2014” ЕАД за 2016 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 50: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 
23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6 и чл. 248 
ТЗ, чл. 14, ал. 1, т. 13 НУРУПСОБТД, чл. 19, ал. 3, т. 6 от 
Устава на „Кибела 2014“ ЕАД, Общински съвет - Балчик 
избира и назначава Мариела Спиридонова - регистриран 
одитор за извършване одиторски контрол на „Кибела 
2014” ЕАД за 2016 година.
Настоящото решение се прие при спазване нормите на чл. 
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА за кворум и чл. 232а ТЗ.
Препис от решението да се изпрати на Районна проку-
ратура - Балчик за Преглед по реда на общия надзор за 
законност.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 13 
общински съветници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложе-
ние за избиране и назначаване на независим регис-
триран одитор за извършване на одиторски контрол 
на „Търговски център Кранево” ЕАД за 2016 г.

Вносител: Ася Христова – председател на ПКБФЕЕ 
РЕШЕНИЕ № 51: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 
2 от Закона за счетоводството; чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6 и чл. 248 от ТЗ; чл. 14, ал. 1, т. 
13 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община 
Балчик в търговските дружества с общинско участие в капитала и във връзка с докладна 
записка вх. № 86/30.11.2016 година на изпълнителния директор на ЕАД                   „Тър-
говски център – Кранево”, чл. 12, ал. 1, т. 5 от Устава на дружеството, общински съвет 
- Балчик избира и назначава Дружеството за одит и консултации ООД за извършване на 
одиторски контрол на „Търговски център – Кранево” за 2016 година.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 13 общински съветници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократ-
ни финансови помощи
Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССЗ
РЕШЕНИЕ № 52: 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. Янко Демиров Демиров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) 
лева.
2. Петранка Колева Петкова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100,00 
(сто) лева.
3. Елвин Насуф Юсуф от с. Стражица, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.
4. Жана Алексиева Гогова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100,00 
(сто) лева.
5. Тонка Великова Илиева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.
6. Димитричка Динева Димитрова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 
100,00 (сто) лева.
7. Петър Йорданов Димитров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 
100,00 (сто) лева.
8. Петър Стефанов Петров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) 
лева.
9. Верджихан Алиева Шефкиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 
150,00 (сто и петдесет) лева.
10. Сашо Симов Милев от с. Тригорци, за закупуване на лекарства, в размер на 150,00 
(сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Тригорци, който да кон-
тролира закупуването на лекарства.
11. Демир Демиров Куртев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100,00 
(сто) лева.
12. Русанка Миткова Стоянова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 
150,00 (сто и петдесет) лева.
13. Лютфие Алиева Тахирова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 
150,00 (сто и петдесет) лева.
14. Демир Демиров Юсеинов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 
300,00 (триста) лева.
15. Борис Славчев Славчев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 
(двеста) лева.
16. Иван Василев Димитров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300,00 
(триста) лева.
17. Никола Стойков Иванов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 
150,00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище, който 
да контролира изразходването на същите.
18. Анелия Геновевова  Ставрева от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 
200,00 (двеста) лева.
19. Петя Атанасова Николова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристо-
тин) лева.
20. Спас Георгиев Димитров от с. Гурково, ученик в ХІІ клас на СОУ „Хр. Ботев”, за 
социално подпомагане, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.
21. Ангел Тодоров Цимингаров от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 
150,00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище.
22. Марина Станева Мирчева от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 
100,00 (сто) лева.
23. Светла Любенова Николова от гр. Балчик, за лечение на майка й Йорданка Николо-
ва, в размер на 300,00 (триста) лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ анблок, в залата присъстват – 13 общински съветници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Допълнителни молби
24. Димитричка Василева Балчева от гр. Балчик, за социално подпомагане на семейство 
(изгоряла къща), в размер на 1000,00 (хиляда) лева.
25. Анета Милева Михайлова от гр. Балчик, за социално подпомагане на семейство 
(изгоряла къща), в размер на 1000,00 (хиляда) лева.
26. Силвия Стефанова Калева огт гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четирис-
тотин) лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ анблок, в залата присъстват – 13 общински съветници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

НЕОДОБРЕНИ МОЛБИ:
1. Иван Иким от с. Оброчище, за социално подпомагане. Същият е подпомаган, сега 
моли за средства за паметник на починалата си съпруга.
2. Мелек Бейханова Ибрямова от гр. Балчик, ул. „Черно море” № 29, за социално подпо-
магане. Семейството е подпомогнато през м. ноември.
3. Славка Асенова Иванова от гр. Балчик, за лечение. Безработна, с пневмония лекувана 
в МБАЛ Балчик без да плаща, за сметка на болницата.
4. Енчо Иванов Патладжанов от с. Гурково, за лечение. В епикризата пише, че е хирур-
гически здрав.
5. Лиляна Миткова Михайлова от с. Сенокос, за операция. Същата е приложила епик-
риза от 2015 година за бронхит. Неокомплектовани документи.
6. Кристиана Иванова Константинова от гр. Балчик, моли за финансова помощ за за-
купуване учебници са синът й, студент в І-ви курс в Медицински университет Варна, 
същата е подпомогната през 2015 и 2016 г. за лечение. Няма представени фактури за 
закупени учебници.
7. Демир Митков Белчев от гр. Балчик, през месец януари 2017 година за явяване на 
ТЕЛК.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез публично 
оповестен конкурс на част от сградата на ОУ „Кирил и Методий” град Балчик, за 
поставяне на банкомат.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 53: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и ал. 7 
от ЗОС и чл. 16, ал. 1 и ал. 2  от НОРПУРОИ, Общински съвет Балчик реши:
1. Да бъде отдаден под наем част от сградата на ОУ „Кирил и Методий”, с площ 1м2 
за поставяне на банкомат, представляваща сграда с идентификатор                         № 
02508.79.75.1 по кад. карта на гр. Балчик - публична общинска собственост, актувана с 
АОС 394/24.10.2016 г., за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публично оповес-
тен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеж-
дане на процедурата за отдаване под наем чрез публично 
оповестен конкурс в размер на 39.00 лв. /тридесет и девет 
лева/, без ДДС, съгл. Тарифа за определяне на базисните 
наемни цени на общински помещения и терени на ОбС-
Балчик
3. В публично оповестеният конкурс се допускат канди-
дати, регистрирани по Търговският закон и притежаващи 
лиценз за банкова дейност.
След сключване на Договор за наем, наемателят се задъл-
жава да спазва предмета на дейност.
4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши 
всички последващи правни и фактически действия по из-
пълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 13 
общински съветници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и пета точка от дневния ред: Промяна на 
партньор на Община Балчик по Програма INTERREG 
V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос 
5 „Ефикасен регион“, Специфична цел  5.1 „Да се уве-
личи капацитетът за сътрудничество и ефективност 
на публичните институции в контекста на трансгра-
ничното сътрудничество“.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 54: На основание чл. 21, ал. 2, във връз-
ка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с одо-
брен проект на Община Балчик по Програма INTERREG 
V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 
„Ефикасен регион“, Специфична цел  5.1 „Да се увеличи 
капацитетът за сътрудничество и ефективност на публич-
ните институции в контекста на трансграничното сътруд-
ничество“, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:
1. Дава съгласие да отпадне следния текст от точка 1 на 
решение № 81 от 7 март 2016 г
„- Одобрява и дава съгласие Кмета на Община Балчик да 
сключи Споразумение за партньорство с Община Ефо-
рия, Румъния, във връзка с кандидатстване с гореспоме-
натото проектно предложение;“
2. На мястото на отменения текст от точка 1 на решение 
№ 81 от 7 март 2016 г да бъде включен текстът:
„- Одобрява и дава съгласие Кмета на Община Балчик да 
сключи Споразумение за партньорство с Община Навода-
ри, Румъния във връзка с кандидатстване с гореспомена-
тото проектно предложение;“
3. Настоящото решение е неразделна част от решение № 
81 от 7 март 2016 г. на ОбС Балчик.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 13 общински съ-
ветници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и шеста точка от дневния ред: 26. Изда-
ване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза 
на Агенция за социално подпомагане, обезпечаващ 
авансово плащане по Договор № BG05FMOP001-
03.02.0197-C01 от 24.11.2016 г. за проект „Осигуряване 
на топъл обяд на най-нуждаещите се лица от общи-
на Балчик“, Операция „Осигуряване на топъл обяд 
-2016“ BG05FMOP001-03.02 на Оперативна програ-
ма за храни и/или основно материално подпомагане, 
Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите 
се лица
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 55: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 
2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с Указания 
за бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма за храни и/или основно материал-
но подпомагане, Операция „Осигуряване на топъл обяд 
-2016“ BG05FMOP001-03.02  във връзка с процеса на ве-
рификация и контрол на разходите по договорите за без-
възмездна финансова помощ, Общински съвет

РЕШИ:
1. В изпълнение на чл. 4, т.4,3  от Договор за безвъзмезд-
на финансова помощ №  BG05FMOP001-03.02.0197-C01 
от 24.11.2016 г. за проект „Осигуряване на топъл обяд на 
най-нуждаещите се лица от община Балчик“, одобрен за 
финансиране по Операция „Осигуряване на топъл обяд 
-2016“ BG05FMOP001-03.02 на Оперативна програма за 
храни и/или основно материално подпомагане,  Фонд за 
европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица, 
упълномощава кмета на Община Балчик да подпише За-
пис на заповед по образец от Договарящия орган, неотме-
нимо и безусловно да се задължи, без протест и разноски  
и без  удръжки от какъвто и да е характер, срещу пред-
ставянето на този запис на заповед да заплати на поема-
теля – Изпълнителния директор на Агенция за социално 
подпомагане  сумата в размер на 4 169,24 лева (четири 
хиляди сто шестдесет и девет   лв. и 24 ст.).
2. Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномо-
щено от него лице да подготви необходимите документи, 
във връзка с получаване на авансово плащане по  договор 
за безвъзмездна финансова помощ №  BG05FMOP001-
03.02.0197-C01 ОТ 24.11.2016 г.
3. Възлагам на Кмета на Община Балчик всички послед-
ващи юридически и фактически действия във връзка с 
изпълнението  на гореизложеното.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 13 
общински съветници
13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Илиян Станоев,
Председател на 

ОбС Балчик


