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52 ПИ № 53120.14.296 по кад.карта на 

с.Оброчище , земеделска земя с площ 3 123.00 

м2

преходен

53 ПИ № 23769.501.628 по кад.карта на с.Дропла 

/УПИ ХІV, кв.3 по ПУП на с.Дропла/ с площ 

1348.00 м2

преходен

54 ПИ  23769.54.97 по кад. карта на с. Дропла 

- Жилищна сграда с площ 73.00 м2  и 

прилежащо дворно място с площ 7 202.00 м2 

нов

55 Търговски сграда - фурна с площ 242 м2 и 

прилежащо дворно място с площ 968 м2 кв.14 

УПИ ХХІІІ по ПУП на с. Дропла.

преходен 

56 ПИ 18160.501.456 по кад.карта на с.Гурково /

УПИ Х, кв.49/ по ПУП на с.Гурково/ с площ 

1 754.00 м2

преходен

57 ПИ 73095.501.525 по кад. карта на с. Тригорци 

/УПИ І, кв. 2а по ПУП на с. Тригорци/ с площ 

1 552 м2

преходен 

58 ПИ 73095.501.526 по кад. карта на с. Тригорци 

/УПИ І, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 

1 046 м2

преходен

59 ПИ 73095.501.527 по кад. карта на с. Тригорци 

/УПИ ІІ, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 

1 455 м2

преходен

60 ПИ 73095.501.528 по кад. карта на с. Тригорци 

/УПИ ІV, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 

1 316 м2

преходен

61 ПИ 73095.501.531 по кад. карта на с. Тригорци 

/УПИ І, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 

1 226 м2

преходен

62 ПИ 73095.501.532 по кад. карта на с. Тригорци 

/УПИ ІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 

1 288 м2

преходен

63 ПИ 73095.501.533 по кад. карта на с. Тригорци 

/УПИ ІІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 

1 301 м2

преходен

64 ПИ 73095.501.534 по кад. карта на с. Тригорци 

/УПИ ІV, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 

1 136 м2

преходен

65 ПИ 73095.501.522 по кад. карта на с. Тригорци 

/УПИ І-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 

1 610 м2

преходен

66 ПИ 73095.501.523 по кад. карта на с. Тригорци 

/УПИ ІІ-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/ с 

площ 1 476 м2

преходен

67 ПИ 73095.501.524 по кад. карта на с. Тригорци 

/УПИ ІІІ-2, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/ с 

площ 1 480 м2

преходен

68 Нежилищна сграда (приемна) с прилежащо 

дворно място ПИ 02508.87.102 по кад. карта 

на гр. Балчик, ул. “Гео Милев” №3

преходен

69 Гараж в жилищен блок „Чайка”,  с площ 

от 16 м2 - самостоятелен обект в сграда 

02508.84.96.1.11 по кад. карта на гр. Балчик.   

преходен

70 Гараж в жилищен блок „Чайка”, с площ 

от 19 м2 – самостоятелен обект в сграда 

02508.84.96.1.8 по кад. карта на гр. Балчик.

преходен

71 ПИ № 36453.501.44 по кад. карта на с. 

Карвуна с площ 4 788.00 м2

преходен

72 ПИ № 44882.501.26 по кад. карта на с. Ляхово, 

/УПИ ІІІ-26, кв. 4 по ПУП на с. Ляхово, с площ 

2 235.00 м2

преходен

73 ПИ № 44882.501.20 по кад. карта на с. Ляхово, 

/УПИ І-20, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 

1 548.00 м2

преходен

74 ПИ № 44882.501.21 по кад. карта на с. Ляхово, 

/УПИ ІІ-21, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 

1 436.00 м2

преходен

Община Балчик има намерение да продава 

прилежащите терени към сградите на 

желаещите граждани, собственици на законно 

построени сгради върху общинска земя. 

Община Балчик има намерение да 

удовлетворява заявленията на граждани за 

прекратяване на съсобственост, чрез  продажба 

дела на общината в урегулирани поземлени 

имоти, продажба на имоти, регламентирани в 

специални закони. 

Община Балчик има намерение да 

удовлетворява заявленията на граждани 

за учредяване право на надстрояване и 

пристрояване на сгради, построени върху 

общинска земя. Да учредява възмездно и 

безвъзмездно право на строеж на лица, когато 

това е предвидено в закон.

В. Имоти, които Община Балчик има 

намерение да продаде на настанените в тях 

наематели.

1 Апартамент № 14, ет.ІV, вх.Б, бл. 40 жк 

„Балик” гр. Балчик /самостоятелен обект в 

сграда № 02508.77.64.1.34 по кад. карта на гр. 

Балчик

нов

2 Апартамент № 2, ет.І, вх.Б, бл. 4 жк „Балик” 

гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда № 

02508.79.16.1.17 по кад. карта на гр. Балчик

нов

ІV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. се приема 

на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост. По 

своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.

По пета точка от дневния ред:Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за 2021г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „За” –20; Против” – 0 „Въздържал се” – 0;

РЕШЕНИЕ №253:На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

чл.84 ал.4, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на 

ЗДБРБ за 2021 година , ПМС№ 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 година, ФО-1 от 

18.01.2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 

за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

общината, предлагам следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е

1.Общински съвет Балчик приема бюджета на Община Балчик за 2021 година, както следва:

1.1. Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства:

1.1.1. Плащания по обслужване на общинския дълг.

1.1.2. Плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми.

 1.1.3. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии.

1.1.4. Храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения.

1.2. Приходи в размер на26 786 000лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.2.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 12 573 803 лв., в т.ч.:

1.2.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 11 605 071 лв.

1.2.1.2. Преходен остатък от 2020 година в размер на 968 732  лв., съгласно Приложение №3.

1.2.2. Приходи за местни дейности в размер на 14 212 197 лв., в т.ч.:

1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 5 750 000 лв.

1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 6 529 657 лв.

                 1.2.2.3. Субсидии и трансфери от ЦБ за местни дейности в размер на 252 300 лв., в т.ч.:

1.2.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 0  лв.

1.2.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 252 300 лв.

1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 928 000 лв.,

1.2.2.5. Трансфери по ЗУО, компенсирано в размер на 542 540 лв.

1.2.2.6. Трансфери между бюджетните сметки и сметките на СЕС, в размер на 2 626 301 лв.

1.2.2.7. Финансиране на бюджетното салдо в размер на (– 2 618 301 лв.)

1.3. Разходи в размер на 26 786 000 лв., разпределени по функции, дейности и отговорности, съгласно 

Приложение № 2.

1.3.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 12 573 803 лв.

1.3.2. За местни дейности в размер на 12 999 069 лв. 

1.3.3. За дофинансиране в размер  на 1 213 128 лв.

1.3.4. Резерв в делегираните от държавата дейности в размер на 40 000 лв.

1.3.5. Резерв в местни дейности 500 000 лв., в т.ч. оперативен целеви резерв за заплащане на получените 

от Общините Шабла и Каварна услуги за преработка на отпадъците в претоварна станция за отпадъци гр. 

Балчик и за депонирането им на регионалното депо за отпадъци в с. Стожер до тяхното възстановяване.

1.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 

669 117 лв.,

2. Приема инвестиционната програма за 2021 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници 

на финансиране) в размер на 3 239 929 лв., съгласно Приложение № 5, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи:

2.1.1 За основен ремонт на общински пътища в размер на 928 000 лева съгласно Приложение №5а.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински 

нефинансови активи, съгласно Приложение № 10.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г., без звената, които прилагат системата на делегирани 

бюджети, съгласно Приложение № 13.

 3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Общинска 

администрация“, „Образование“ (с изключения на прилагащите делегирани бюджети), „Здравеопазване”,  

„Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без 

читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и 

утвърдените размери по т.3 от настоящото решение. 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

 4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 35 000лв.;

 4.2. Субсидии за читалища 694 236 лв., съгласно Приложение № 7 (269 328 лв. от местни приходи);

     4.3. Разходи за развитие на спорта в размер на 570 098 лв., съгласно Приложение № 9в;

     4.4. Други дейности по културата в размер на 37 000 лв., съгласно Приложение № 9б;

     4.5. Програма за развитие на туризма в размер на 1 500 000 лв., съгласно Приложение № 9а.;

4.6. Финансиране на МБАЛ Балчик в размер на 800 000 лева.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 5 000  лв. и

разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 3 000 лв. Приложение №6.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 

2021 г. съгласно Приложения № 11 а, 11 б и 11 в:

6.1. За служители изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно 

прекъсване на работното време в гр.Балчик  -   100 %.

6.2. За служители, пътуващи от местоживеене до месторабота  -  90 %.

6.3. За педагогически специалисти, пътуващи от местоживеене до месторабота  -  100%.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г. в размер 

на 5 609 лв., съгласно Приложения № 4 и 4а.

8. Определя планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2020 г. в размер 

на 5 609 лева, съгласно Приложение № 8.

9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 

2021 година в размер на 3 433 000 лв.

10. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 

година в размер на 11 445 000 лв.

11. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ, за кметствата и населените места с кметски 

наместници съгласно Приложение № 2а, в т.ч.:

11.1. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на 

съответното кметство или населено място в размер на 1 269 563 лв.

11.2. Разходи за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата, които се финансират с не 

по-малко от 30 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите предоставени за 

управление от кметовете на кметства по ЗОС в размер на 362 942 лв.

12. Определя размера на просрочените задължения от 2020 година, които ще бъдат разплатени от бюджета 

за 2021 година в размер на 3 056 483, съгласно Приложение № 14.

13. Определя максимален размер на дълга, както следва:

13.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на 3 000 000 лв.;

13.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2021 г. в размер на 800 000 лв.;

13.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2021 г. в размер на 9 

338 153 лв.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година 

в размер на 35 966 лева.

15. Приема актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г.

16. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва: 

   16.1 Второстепенни разпоредители на делегиран бюджет – СУ “Христо Ботев“ гр. Балчик; ОУ “Антим 

I“ гр.Балчик; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Балчик; СУ „Христо Смирненски“ с.Оброчище; ОУ 

„Васил Левски“ с.Соколово; ОУ „Г.С.Раковски“ с.Сенокос, ЦСОП „Ак.Тодор Самодумов“ с.Кранево, 

Исторически музей гр.Балчик.

   16.2 Общинско предприятие БКС.

17. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт и в района на вилна зона до спирка 

„Орехите” за периода от месец януари до месец декември /включително/ на всички пенсионери и инвалиди 

с трайна нетрудоспособност със и над 50%, с постоянен адрес на територията на община Балчик, със 70% 

/седемдесет процентно/ намаление на цената. Редът за осъществяване на целия процес по реализацията на 

услугата се определя със заповед на кмета на общината.

18. Утвърждава закупуването на карти през 2021 г. за междуградски транспорт от всяко населено място на 

общината до гр.Балчик и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби жители.

19. Одобрява през 2021 г., за сметка на собствени местни приходи да се поемат разходите за погребения на 

ветерани от войните, социално слаби, самотни граждани /без близки/, безпризорни граждани, регистрирани 

в дирекция „Социално подпомагане” или граждани с доказан от съответната комисия социален статус под 

праговете за бедност и са без никакви доходи. Разходите да се възстановят до утвърдените размери в 

действащата Наредба за местни такси и услуги на Община Балчик.

20. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

20.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в 

рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се 

нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в 

съответната делегирана дейност;

20.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК

ПРОТОКОЛ № 18

от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 25февруари 2021 година

52 ПИ № 53120.14.296 по кад.карта на с.Оброчище , 

земеделска земя с площ 3 123.00 м2

преходен

53 ПИ № 23769.501.628 по кад.карта на с.Дропла /

УПИ ХІV, кв.3 по ПУП на с.Дропла/ с площ 

1348.00 м2

преходен

54 ПИ  23769.54.97 по кад. карта на с. Дропла - 

Жилищна сграда с площ 73.00 м2  и прилежащо 

дворно място с площ 7 202.00 м2 

нов

55 Търговски сграда - фурна с площ 242 м2 и 

прилежащо дворно място с площ 968 м2 кв.14 

УПИ ХХІІІ по ПУП на с. Дропла.

преходен 

56 ПИ 18160.501.456 по кад.карта на с.Гурково /

УПИ Х, кв.49/ по ПУП на с.Гурково/ с площ 

1 754.00 м2

преходен

57 ПИ 73095.501.525 по кад. карта на с. Тригорци /

УПИ І, кв. 2а по ПУП на с. Тригорци/ с площ 

1 552 м2

преходен 

58 ПИ 73095.501.526 по кад. карта на с. Тригорци /

УПИ І, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 

046 м2

преходен

59 ПИ 73095.501.527 по кад. карта на с. Тригорци /

УПИ ІІ, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 

455 м2

преходен

60 ПИ 73095.501.528 по кад. карта на с. Тригорци /

УПИ ІV, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 

1 316 м2

преходен

61 ПИ 73095.501.531 по кад. карта на с. Тригорци 

/УПИ І, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 

1 226 м2

преходен

62 ПИ 73095.501.532 по кад. карта на с. Тригорци 

/УПИ ІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 

1 288 м2

преходен

63 ПИ 73095.501.533 по кад. карта на с. Тригорци /

УПИ ІІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 

1 301 м2

преходен

64 ПИ 73095.501.534 по кад. карта на с. Тригорци /

УПИ ІV, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 

1 136 м2

преходен

65 ПИ 73095.501.522 по кад. карта на с. Тригорци /

УПИ І-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 

1 610 м2

преходен

66 ПИ 73095.501.523 по кад. карта на с. Тригорци /

УПИ ІІ-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 

1 476 м2

преходен

67 ПИ 73095.501.524 по кад. карта на с. Тригорци /

УПИ ІІІ-2, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 

1 480 м2

преходен

68 Нежилищна сграда (приемна) с прилежащо 

дворно място ПИ 02508.87.102 по кад. карта 

на гр. Балчик, ул. “Гео Милев” №3

преходен

69 Гараж в жилищен блок „Чайка”,  с площ 

от 16 м2 - самостоятелен обект в сграда 

02508.84.96.1.11 по кад. карта на гр. Балчик.   

преходен

70 Гараж в жилищен блок „Чайка”, с площ 

от 19 м2 – самостоятелен обект в сграда 

02508.84.96.1.8 по кад. карта на гр. Балчик.

преходен

71 ПИ № 36453.501.44 по кад. карта на с. 

Карвуна с площ 4 788.00 м2

преходен

72 ПИ № 44882.501.26 по кад. карта на с. Ляхово, /

УПИ ІІІ-26, кв. 4 по ПУП на с. Ляхово, с площ 

2 235.00 м2

преходен

73 ПИ № 44882.501.20 по кад. карта на с. Ляхово, /

УПИ І-20, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 

548.00 м2

преходен

74 ПИ № 44882.501.21 по кад. карта на с. Ляхово, /

УПИ ІІ-21, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 

436.00 м2

преходен

Община Балчик има намерение да продава 

прилежащите терени към сградите на желаещите 

граждани, собственици на законно построени 

сгради върху общинска земя. 

Община Балчик има намерение да удовлетворява 

заявленията на граждани за прекратяване на 

съсобственост, чрез  продажба дела на общината 

в урегулирани поземлени имоти, продажба на 

имоти, регламентирани в специални закони. 

Община Балчик има намерение да удовлетворява 

заявленията на граждани за учредяване право 

на надстрояване и пристрояване на сгради, 

построени върху общинска земя. Да учредява 

възмездно и безвъзмездно право на строеж на 

лица, когато това е предвидено в закон.

В. Имоти, които Община Балчик има намерение 

да продаде на настанените в тях наематели.

1 Апартамент № 14, ет.ІV, вх.Б, бл. 40 жк „Балик” 

гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда № 

02508.77.64.1.34 по кад. карта на гр. Балчик

нов

2 Апартамент № 2, ет.І, вх.Б, бл. 4 жк „Балик” 

гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда № 

02508.79.16.1.17 по кад. карта на гр. Балчик

нов

ІV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. се приема на 

основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост. По своята 

същност тя е отворен документ и може да се актуализира през 

годината.

По пета точка от дневния ред:Приемане на сборен бюджет на 

Община Балчик за 2021г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „За” –20; Против” – 0 „Въздържал се” – 0;

РЕШЕНИЕ №253:На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във 

връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.84 ал.4, чл.94, ал.2 и ал.3 и 

чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на 


