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По първа точка от дневния ред: Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 
г. - 31.12.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 17общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 14; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, 
РЕШЕНИЕ №172 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140 ал.1 от Закона за публични 

финанси и чл.9 ал.3 от Закона за общинския дълг Общинския съвет – Балчик приема изпълнението 
и отчета за касово изпълнение на бюджет на Община Балчик за 2019година, както следва:

1. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г. в приходната си част 
в размер на 22 612626 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч.

  - за делегирани от държавата дейности  в размер на 10441952 лева
  - за местни дейности    12 170 674 лева
2.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета в разходната си част по функции и 

разпоредители в размер на 22612626 лева, съгласно Приложения № 2 и № 3 в т.ч.
  - за делегирани от държавата дейности  в размер на  10 441 952 лева
  - за дофинансиране на държавни дейности                1 346 168 лева
  - за местни дейности    10 824 506 лева
3. Утвърждава отчета за приходите и разходите на средствата от европейския съюз (СЕС) в т.ч. 

Кохезионни Структурни Фондове (СЕС-КСФ), Разплащателна Агенция (СЕС-РА) и други евро-
пейски средства (СЕС-ДЕС), в съответствие с чл. 140, ал.2, т.1 от ЗПФ, съгласно Приложениe № 4.

4. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет – Балчик за 2019 г. в размер на 129 853 
лв., както и средствата за представителни разходи в общо в размер на 17 884 лв. на Председателя 
на Общински съвети Кмета на Общината, съгласно Приложение № 6.

5.  Утвърждава отчета за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2019 г. по обекти, 
дейности и източници на финансиране в размер на 8 089 271 лв., съгласно Приложение № 5. 

6. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2019 г. в размер на 625 948 
лв., съгласно Приложение № 7.

7. Утвърждава отчета на разходите за 2019 г. по програмата за развитие на туризма в размер на 
1 080 849 лв., съгласно Приложение № 8.

8. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта към 31.12.2019 г. в размер на 1 181 
440 лв. съгласно Приложение №: 10.

9. Утвърждава отчет на разходите за 2019 г. за културната програма на Община Балчик в общ 
размер на 75 664 лв., съгласно Приложение № 9.

10. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Балчик към 31.12.2019 година, 
съгласно приложение №14 към писмо на МФ №ФО-1 от 16.01.2020 г.

По втора точка от дневния ред.  Приемане на бюджетна прогноза за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. 
(втори етап) в частта и за местни дейности на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 18 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 17 ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, 
РЕШЕНИЕ №173: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.82 и чл.83 от ЗПФ, Общински 

съвет Балчик одобрява бюджетната прогноза за период 2021 г. – 2023 г. (втори етап) в частта и за 
местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Минис-
терство на финансите, както следва:

1. Одобрява проектобюджет на постъпленията от местни приходи за 2021 година в размер 
на 12 945 900 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в 
общ размер на  12 006 600 лева.

 2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2022 година в размер 
на 13 334 900 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 330100 лева.   

 3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2023 година в размер 
на 13 526 900 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 519 100 лева.

По трета точка от дневния ред. Доклад за финансовото състояние на търговските дружества 
през 2019г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 18 общински съветници
НЕ СЕ ГЛАСУВА,  само за информация:
По четвърта точка  от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и раз-

пореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „За” –17 Против” – 0 „Въздържал се” – 0
РЕШЕНИЕ №174 На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за 

общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имо-
тите – общинска собственост по реда на ЗОС през 2020 г., приета с решение № 44 от 30.01.2020 
г. на ОбС-Балчик, като допълва: 

1. Раздел ІІІ  Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следният  
имот:

- Незастроен УПИ ІV, кв.35 по ПУП на с. Сенокос, ПИ № 66250.501.456 по кадастралната 
карта на с. Сенокос, с площ от 1 065 м2;

- Незастроен УПИ ІІ, кв.3 по ПУП на с. Дропла, ПИ № 23769.501.627 по кадастралната 
карта на с. Дропла, с площ от 1 212 м2;

- Незастроен УПИ ХІV, кв.3 по ПУП на с. Дропла, ПИ № 23769.501.628 по кадастралната 
карта нас. Дропла, с площ от 1348 м2;    

По пета точка от дневния ред. Разглеждане на заявление от Боряна Колева Коларова от гр. Варна 
за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.503.7 по кадастралната карта на 
с. Кранево, общ. Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 17общински съветници
Поименно гласуване със „За” –17; Против” – 0 „Въздържал се” – 0;
РЕШЕНИЕ №1751. 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. № ОС-3011-4/29.05.2020 г. Общин-
ски съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и 
Боряна Колева Коларова от гр. Варна по отношение на ПИ № 39459.503.7 по кадастралната карта 
на с. Кранево, УПИ ХХХV-7, кв. 4 по ПУП на с. Кранево, целия с площ от 1 184 м2, като Боряна 
Коларова изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 35 м2 (тридесет и пет квадратни 
метра) идеални части, актувани с АОС № 4852/02.09.2020 г. 

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1 684.00 лв. (хиляда 
шестстотин осемдесет и четири лева), без ДДС.         

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически 
действия по изпълнение на решението.

По шеста точка от дневния ред Разглеждане на заявление от Златина Василева Сталева и Борис 
Николов Сталев за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 67951.501.1119 по 
кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
 В залата присъстват 17 общински съветници
Поименно гласуване със „За” –17 Против” – 0; „Въздържал се” –0; 
РЕШЕНИЕ №1761. 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. № ОС-3011-7/03.09.2020 г. 
Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик 

и Златина Василева Сталева и Борис Николов Сталев по отношение на ПИ № 67951.501.1119 
по кадастралната карта на с. Соколово, УПИ ХLІ, кв.45 по ПУП на с. Соколово, целия с площ 
от 1 377 м2, като Златина и Борис Сталеви изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 
27 м2 (двадесет и седем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4853/10.09.2020 г. 

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  215.00 лв. (двеста и 
петнадесет лева), без ДДС.         

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически 
действия по изпълнение на решението.  

По седма точка от дневния ред: Продажба на търг  на ПИ № 23769.501.627 по кадастралната 
карта на с. Дропла 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 17 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” -17; ПРОТИВ” -0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” -0;
РЕШЕНИЕ №177:1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; 

чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да 
се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4849/25.08.2020 
г., представляващ незастроен УПИ ІІ, кв.3 по ПУП на с. Дропла, ПИ № 23769.501.627 по кадас-
тралната карта на с. Дропла, с площ от 1212 м2  (хиляда двеста и дванадесет квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 345.00 лв. (седем хиляди триста 
четиридесет и пет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга; 

3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава 
седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

По осма точка от дневния ред:Продажба на търг  на ПИ № 23769.501.628 по кадастралната 
карта на с. Дропла 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
В залата присъстват 17 общински съветници:
Поименно гласуване със „ЗА” –17 ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ №1781. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от 

ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, 
дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС 
№ 4850/25.08.2020 г., представляващ незастроен УПИ ХІV, кв.3 по ПУП на с. Дропла, ПИ № 
23769.501.628 по кадастралната карта на с. Дропла, с площ от 1348 м2  (хиляда триста четири-
десет и осем квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 8 169.00 лв. (осем хиляди сто шест-
десет и девет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга; 

3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава 
седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

По девета точка от дневния ред:Продажба на търг  на ПИ № 66250.501.456 по кадастралната 
карта на с. Сенокос

Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване „ЗА” –15; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0; 
РЕШЕНИЕ №179:1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; 

чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да 
се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4851/26.08.2020 
г., представляващ незастроен УПИ ІV, кв.35 по ПУП на с. Сенокос, ПИ № 66250.501.456 по ка-
дастралната карта на с. Сенокос, с площ от 1065 м2  (хиляда шестдесет и пет  квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 127.00 лв. (девет хиляди сто два-
десет и седем лева),  като начална цена за провеждане на търга; 

3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава 
седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик

По десета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот 
публична-общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент с площ 0,70 
кв.м, на стълб за улично осветление на ул. „Др. ЖелязкоБончев“, гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” –15; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;“ 
РЕШЕНИЕ №180:На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Об-

щински съвет Балчик реши:
1.Дава съгласието сиотдаване под наем част от имот публична, общинска собственост терен 

поставяне на рекламно информационен елемент с площ 0,70 кв.м, на стълб за улично осветление 
на ул. „Др. Желязко Бончев“, гр. Балчик, за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 0.70 кв.м.  в размер на 38.12  
лв./тридесет и осем лева и дванадесет стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за 
отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда 
и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на конкурса и 
сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен 
в конкурсните условия.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически 
действия по изпълнение на решението.

 По единадесета точка от дневния ред:Отпускане еднократни помощи на граждани от Община 
Балчик.

Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС
В залата присъстват 17общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” –17; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;“ 
РЕШЕНИЕ №181:На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМАи постъпило предложение от 

Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от 
Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза 
на физически лица, Общински съвет – Балчик: дава съгласието си да се отпуснат еднократни 
финансови помощи, както следва:

1. Димитра Костадинова Илиева -за  закупуване лекарства, в  размер на 150.00 (сто и петдесет 
) лева.

2. Александър Цветанов Василев - за закупуване средство за придвижване, в размер 200.00 
(двеста) лева.

3. Жеко Павлов Жеков- за лечение, в размер в размер на 200. 00 (двеста) лева.
4. Георги Йорданов Душков - за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева
5. Сурай Сюлейман Салим - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева.
По дванадесета точка от дневния ред:Искане за налагане на Мораториум, за изграждане на 5G 

мрежа, на територията на Община Балчик.
Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС
В залата присъстват 15общински съветници.
Гласуване с вдигане на ръка със „ЗА” – 10; ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –2; „Не гласу-

вал“- 2; Приема се по чл.27, ал 3;

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК 
П Р О Т О К О Л № 13

от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 30септември 2020 г. 


