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&2. Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи. 
Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 97: 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. Георги Петров Николов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.
2. Добромир Димитров Славов от гр. Балчик, за социално подпомагане на семейството, в размер на 200,00 (двеста) лева.
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седемнадесета точка от дневния ред: Приемане Отчет за работата на служителите от РУ МВР град Балчик през 2015 година.
Вносител: Мехмед Расим – председател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ 98: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик приема Отчет за работата на служителите от 
Районно управление на МВР град Балчик през 2015 година.
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осемнадесета точка от дневния ред: Осигуряване на гориво за общинските автомобили, предоставени за ползване от Община 
Балчик на РУ МВР – Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 99: 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 2016 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.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували
21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По деветнадесета точка от дневния ред: Осигуряване издръжка на командировани полицаи от Румъния, изпълняващи служебните 
си задължения на територията на РУ МВР – Балчик
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 100: 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.  ОбС – Балчик дава съгласие да бъде поета издръжката на 2-ма румънски полицаи за периода от 01.07.2016 г. до 31.08.2016, 
на стойност до 7 500 лева /седем хиляди и петстотин лв./

2.  Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Други дейности по вътрешна сигурност, параграф §§ 10-20 
„Разходи за външни услуги” от ЕБК да бъде завишен със 7 500 лева.

3.   Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 г.
4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували
21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за финансова издръжка за нощувки, храна и транспортни разходи на 16 български 
полицейски служители, командировани от други структури на МВР в страната за РУ МВР Албена. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 101: 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 съставяне на бюджетна прогноза  за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, 
Общински съвет Балчик

РЕШИ:
1. Общински съвет – Балчик дава съгласието си да бъдат поети разходите за командировка и издръжка на допълнителна численост 

от 16 /шестнадесет/ служители за РУ на МВР Албена, в размер на 24 000 лева /двадесет и четири хиляди/ лева за периода юли - август 
2016 г.

2. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Други дейности по вътрешна сигурност, параграф §§ 10-20 „Разходи 
за външни услуги” от ЕБК да бъде завишен с 24 000 лева. 

3. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 г.
4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували
21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и първа точка от дневния ред: Отчет за дейността на местната комисия за борба с противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни при община Балчик за 2015 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 102: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, мл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, общински съвет Балчик приема отчета за 
дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при община Балчик за 2015 
година.
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и втора точка от дневния ред: Предоставяне за безвъзмездно управление на ОбП „БКС” две сгради на Професионална 
гимназия „Алеко Константинов” град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 103: На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС и чл. 17, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик:
1. Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „БКС“ с 
ЕИК 0008525440218 със седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. „Приморска“ №10, представлявано от Управителя инж. 
Екатерина Стоянова, следният имот - публична общинска собственост, съгласно АОС № 187/02.03.2010 г.:

Училищна сграда, състояща се от два корпуса: Триетажна сграда със застроена площ от 382 м2 с идентификатор 
02508.7.27.3 по кадастралната карта на гр. Балчик и едноетажна сграда със застроена площ от 168 м2 с идентификатор 
02508.7.27.2 по кадастралната карта на гр. Балчик.
2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и трета точка от дневния ред: Предоставяне за безвъзмездно ползване на Спортен клуб по лека атлетика СКЛА „Черно 
море-2005” град Балчик физкултурен салон на Професионална гимназия „Алеко Константинов” град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 104: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС; чл. 58, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и 
във връзка с молба вх. № 36-13-2/29.02.2016 г.:

1. Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за ползване на Спортен клуб по лека 
атлетика „СКЛА“ Черно море-2005“ гр. Балчик, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. „Иречек“ №12, представлявано 
от Председателя Десислава Андреева, следният имот - публична общинска собственост, съгласно АОС № 187/02.03.2010 г.:

Едноетажна сграда - физкултурен салон със застроена площ от 387 м2 с идентификатор 02508.7.27.5 по кадастралната 
карта на гр. Балчик.

2. Определя срок на учреденото право на ползване - 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора.
3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение 

на решението.
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Елисавета 
Христова, по отношение на ПИ № 02508.84.227 по кадастралната карта на град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 105: 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. № 94Е-614-2/11.03.2016 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати 
съсобствеността между Община Балчик и Елисавета Иванова Христова от гр. Сливен, по отношение на ПИ № 02508.84.227 
по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ V-за общ. обслужване, кв.84 по ПУП на гр. Балчик, целият с площ от 300 м2, като 
Елисавета Христова изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 9 м2 (девет квадратни метра) идеални части, актувани 
с АОС № 4641/15.03.2016 г.
2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 675.00 лв. (шестстотин седемдесет и пет лева), без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически деиствия по изпълнение на решението.
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и пета точка от дневния ред: Одобряване на проект за изработване на ПУП-План за регулация и застрояване за ПИ 
02508.7.156 и ПИ 02508.7.157 по кадастралната карта на гр.Балчик и изменение на улична регулация от ОТ 22 до ОТ 21А и част на 
ОТ 23 по плана на КЗ «Двореца» гр. Балчик. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 106: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, 
Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ VІ-157 «за ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА» и УПИ VІІ-
156 и ОТ 21А и ОТ 730 в кв.7 по плана на КЗ «Двореца» гр. Балчик. 
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7 – дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен 
вестник”.
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и шеста точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за капиталови разходи в частта за основни ремонти на 
община Балчик за 2016 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 107: 1. Общински съвет Балчик приема актуализирана инвестиционната програма за 2016 година в частта и за основните 
ремонти в размер на 3 362 734 лева (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране във вид било-става), 
съгласно Приложение № 1.

2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в частта и за основните ремонти  на четвъртокласната 
пътна мрежа в размер на              314 200 лв., в т.ч.:

2.1. Ремонт четвъртокласна пътна мрежа в размер на 314 200 лв.
2.1.1 DOB 1107 - /II-71, Добрич-Батово/ - Одърци - граница община (Добрич-Балчик)-Храброво-Бобовец-Стражица-/ DOB 2004 

/ - 34 204 лв.;
2.1.2 Отсечка от Претоварна станция за ТБО до главен път I-9 – 181 921 лв.;
2.1.3 DOB 3160 - /DOB 1149, Топола - Балчик / - граница община (Каварна-Балчик) - к.к.Тузлата - /DOB 1149 / - 27 853 лв.;
2.1.4 DOB 3016 - /II-27 / Балчик - Помпена станция – 50 839 лв.;
2.1.5. DOB 1149 - /I-9, Каварна-Балчик / - Топола - м. Икантълъка - граница община (Каварна- Балчик) - м.Тузлата – Балчик - Албена 

/ I-9 / - 7 712 лв.;
2.1.6. DOB 3008 - /DOB 2142, Гурково - Царичино / - Брястово – 11 671 лв.
3. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация в местна дейност “Общодържавни служби” за 

обект „Основен ремонт сграда на ул.”Петър Берон”№1а /ЦОП/ да бъде завишен с 72 000 лева.
4. Средствата  по т. 3  да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 г.
5. Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували
21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и седма точка от дневния ред: Даване съгласие и разрешение за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ V и УПИ VІ в кв.31, 
УПИ ІІ в кв.32, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІ и УПИ ІХ в 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 108: І. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА , във връзка с чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на 
територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие и разрешава изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ V и УПИ VІ в кв.31, УПИ ІІ в кв.32, 
УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІ и УПИ ІХ в 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.
II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.  
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Атанас Жечев, председател на ОбС Балчик

По шеста точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 53120.36.107 по кадастралната карта 
на с. Оброчище, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 87: 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 53120.36.107 с цел отреждане и застрояване на “Базова станция 
4066” – /за разполагане на мобилно телекомуникационно оборудване/ по кадастралната карта на с. Оброчище, Община Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един 
местен вестник.  
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седма точка от дневния ред: Одобряване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за 
УПИ ХІV – «за обществено обслужване» и УПИ ХХІ «за озеленяване, алея и подземен паркинг» в кв. 109 по плана 
на град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 88: Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Общински съвет - Балчик не дава съгласието си за одобряване ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ ХХІІ – «за 
обществено обслужване» и УПИ ХХІІІ – «за озеленяване, алея и подземен паркинг»  в кв.109 по плана на гр. Балчик, 
заедно с предвидения начин на застрояване.  
По осма точка от дневния ред: Приемане на План за противодействие на тероризма в община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 89: На основание чл. 21, ал. II, във вр. с ал. І, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
и Решение № 1 от 5 януари 2016 г. на на Министерския съвет на Република България, Общински съвет-Балчик:
1. Приема План за противодействие на тероризма в Община Балчик. /приложен/.
2. Отменя Решение № 200 по Протокол № 25 от заседание на Общински съвет- Балчик, проведено на 05.12.2008 г., с което е 
приет „План за управление при кризи, вследствие терористична дейност в Община Балчик“
3. Възлага на кмета Николай Ангелов последващи действия по прилагане на План за противодействие на тероризма в 
Община Балчик.
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По девета точка от дневния ред: Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в град Балчик, 
за поставяне на преместваеми обекти за извършване на търговска дейност, съгласно одобрена схема от главен архитект на 
община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 90: Общински съвет не дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, чрез провеждане на публично оповестен 
неприсъствен конкурс на части от имоти – публична общинска собственост, съгласно схеми, одобрени от Гл. архитект на Община 
Балчик, представляващи: 
1. част от ПИ № 02508.78.6 по кад. Карта на ж.к „Балчик”, гр. Балчик, актуван с АОС № 420 от 01.06.2000 год. за поставяне на 
павилион за извършване на търговска дейност /продажба на тютюневи изделия, пакетирани стоки, преса, тото и лотарийни игри/  с 
площ от 10 м2, при начална годишна наемна цена 163,80 лв., без ДДС, за срок от 5 г. 
2. част от път в гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност /продажба на тютюневи изделия, пакетирани 
стоки, преса, тото и лотарийни игри/  с площ от 10 м2, при начална годишна наемна цена 163,80 лв., без ДДС, за срок от 5 г.
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

0 „ЗА”, 13 „ПРОТИВ”, 7 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува
По десета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансова помощ за издаване на книга. 
Вносител: Иванка Бързакова – председател на ПКОКМД
РЕШЕНИЕ 91: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:
1. Дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Мирко Радославов Мирков от град Балчик, в размер на 2500.00 лева (две 
хиляди и петстотин лева) за финансиране издаването на книгата „70-години Морски клуб - Балчик 1946-2016г.” 
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 г.
3. Задължава кмета на общината да предприеме последващите действия за изпълнение на решението.
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували
12 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 9 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По единадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем част от терен – публична общинска собственост, върху който е 
разположен билборд /общинска собственост/ с площ 12 м2.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 92:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, 
приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 
по Протокол № 37/27.02.2014 г. дава съгласието си да бъде отдаден под наем част от ПИ № 02508.7.358 по кад. карта на к.з „Двореца”, 
гр. Балчик – публична общинска собственост, върху който е поставен билборд /общинска собственост/ с площ 12 м2, за срок от 5 год. 
/пет години/, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно 
наддаване в размер на 585.00 лв. /петстотин осемдесет  и пет лева/, без ДДС, съгл. от Раздел VІІ, чл. 22, т. 1 от Наредба за реда и 
условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Общ. Балчик
       3. Кандидатите за участие следва да:
       3.1. са регистрирани по Търговския закон.
       3.2. да развиват дейност на територията на Община Балчик.

 4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на 
решението.
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По дванадесета точка от дневния ред: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение в град Балчик на Районна 
Здравноосигурителна каса Добрич.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 93: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС; чл. 58, ал. 2 и ал. 3 от НОРПУРОИ 
на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 35-01-2/11.03.2016 г. от Директора на РЗОК - Добрич:
1. Общински съвет Балчик дава своето съгласие и предоставя за безвъзмездно ползване на Районна Здравноосигурителна 
каса Добрич, представлявана от Директора доктор Пачолова, обособена част от имот - публична общинска собственост, 
съгласно АОС № 217/1999 г., а именно: помещение с площ от 18 м2, находящо се на първия етаж в сградата на „Медицински 
център I - Балчик“ ЕООД.
2. Определя срок на безвъзмездното ползване 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договор между страните.
3. Упълоомщцава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на 
заповед и сключване на договор.
Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По тринадесета точка от дневния ред: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от сграда в град Балчик за 
нуждите на Общинска служба по земеделие град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 94: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 58 от 
НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с писмо вх. № 24-52-7/25.02.2016 г. от Тодорка Макарова – Кирчева, директор на 
Областна дирекция „Земеделие“ Добрич:

1. Общински съвет Балчик учредява безвъзмездно право на ползване на Министерство на земеделието 
и храните, Областна дирекция „Земеделие“ Добрич върху имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 
3985/17.02.2011 г., а именно: две стаи и четири складови помещения с обща плош 146 м2, находящи се на първия етаж 
на сградата на ул. „Черно море“ №16 гр. Балчик, с идентификатор 02508.84.371.1 по кадастралната карта на гр. Балчик.

2. Определя срок на безвъзмездното ползване: 10 /десет/ години, считано от датата на подписване на договор 
между страните.

3. Безвъзмездното право на ползване се предоставя за нуждите на Общинска служба по земеделие гр. Балчик.
4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по 

издаване на заповед и сключване на договор.
Присъстващи в залата - 20 общински съветници, гласували

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Зърнени 
храни България” АД по отношение на ПИ 02508.86.117 по кадастралната карта на град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 95: 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. № 94Я-217-1/09.03.2016 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати 
съсобствеността между Община Балчик и „Зърнени храни България“АД с ЕИК 175410085 със седалище и адрес на управление 
гр. София, район *** представлявано от Георги Костов и Марин Маринов, чрез пълномощника си Янко Петров, по отношение 
на ПИ № 02508.86.117 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ Х1-93,96 „За обществено обслужване“, кв.119 по ПУП на 
гр. Балчик, целият с площ от 3519  м2, като „Зърнени храни България“ АД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се 
на 2599 м2 /две хиляди петстотин деветдесет и девет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4640/11.03.2016 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1 015 000,00 лв. /един милион и петнадесет 
хиляди лева/, без ДДС.
Гласуване предложението на ПКБФЕЕ по т. 2 Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 5 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на 

решението.
Гласуване на цялото проекто-решение. Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По петнадесета точка от дневния ред: Приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 96: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 9 от 
Закона за местните данъци и такси, чл. 11, ал. 3 предложение второ от ЗНА. 
Р Е Ш И:
 Приема изменения и допълнения в действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Балчик 

§1 В чл. 55, ал. 1, т. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ред 1 и ред 25 се заличава израза  Текето „Ак Язълъ Баба – Свети Атанас”;
2. Добавя се нова т. 44 със следния текст:

    № Вид услуга        Сума
   44 Вход експозиция за обект „Мелницата” и Теке „Ак Язълъ Баба – Свети Атанас”

Деца до 7 години   безплатно
Деца над 7 години, ученици, студенти и възрастни над 65 години       1.00 лв.
Възрастни         5.00 лв.
Пакетен билет за двата обекта         5.00 лв.
Хора с увреждания    безплатно
Групови посещения на възрастни       3.00 лв.
Групови посещения за деца над 7 години,ученици и студенти     0.50 лв.

3. Добавя се нова т. 45 със следния текст:
   № Вид услуга        Сума
  45 Ползване на велосипед на започнат час с Вело карта 1.00 лв./час

Ползване на велосипед по пакет семейство с Вело карта 0.50 лв./час
Пластика Вело карта 2.00 лв.          4. Добавя се нова т. 46 със следния текст:

   № Вид услуга        Сума
   46 Рекламна площ до 0.5 кв.м. намираща се върху общински велосипед. Тарифа за 

един календарен месец при наемане на минимум 10 велосипеда
    25.00 лв.
на велосипед

         5. Добавя се нова т. 47 със следния текст:
   № Вид услуга        Сума
   47 Излъчване на петминутно рекламно видеосъобщение в киоските на «Черноморски 

велосипед» /цената важи за две съобщения по 2.5 мин. или пет съобщения по 1 
минута излъчвани на един киоск/.

      0.50 лв. 
        на киоск/на ден


