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РЕШЕНИЕ №277: На основание чл. 45, 
ал. 9 8 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, 
ОТМЕНЯ предходно прието свое Решение № 253. 
по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет 
Балчик, проведено на 25.02.2021 година, в частта 
по т.22-22.3.

РЕШЕНИЕ №278 На основание чл. 
45, ал. 9 от ЗМСМА, чл. 61 и чл. 38, ал. 1, т. 9 от 
НОРПУРОИ Общински съвет Балчик, изменя 
Решение № 254 по Протокол № 18 от заседание на 
Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 
година, както следва: 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 
и, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на 
територията, Общински съвет- Балчик дава съгласие 
за сключване на предварителен договор за прехвър-
ляне правото на собственост върху поземлен имот, 
включен в обхвата на предложеното за частично 
изменение/ЧИ/ на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, УПИ VIII 
и УПИ X, кв. 250 по ПУП на с. Кранево, съгласно 
която УПИ VIII (ПИ 39459.25.569), се включват в 
новообразувания УПИ XIV, кв. 250 по ПУП на с. 
Кранево.

2.Определя следните задължителни клаузи на 
предварителния договор по т. 

2.1.Община Балчик се задължава да сключи 
окончателен договор за прехвърляне на „ПЕРМАШ 
ДИМИ“ ЕООД, правото на собственост върху ПИ 
39459.25.569 по КККР на с. Кранево-  с площ от 
301 кв.м, срещу актуална пазарна цена в размер 
на  85 870.00 лв. (осемдесет и пет хиляди осемстотин 
и седемдесет лева), определенаот лицензиран 
оценител на имоти, при наличие на следните 
задължителни условия: а) влязло в сила одобрява-
не на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ 
XIV, кв. 250 по ПУП на с. Кранево от страна на 
компетентния орган по Закона за устройство на те-
риторията, с обхват, съответстващ на представената 
скица – предложение, не по-късно от 6 месеца след 
сключването на предварителния договор, съглас-
но чл. 61, ал. 4 от НОРПУРОИ  б) влязло в сила 
решение на Общински съвет - Балчик за обявяване 
на горепосочените части от поземлени имот, имащи 
статут на публична общинска собственост, за 
частна общинска собственост, поради отпаднало 
предназначение в резултат на изменението на 
регулационния план.

2.2.Всички разноски по сключване на сделката - 
стойност на имота, предмет на прехвърлителната 
сделка, ДДС, местен данък, такса по чл. 56а от 
НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените 
експертни оценки и др., са за сметка на „ПЕРМАШ 
ДИМИ“ ЕООД.

2.3.В  съответствие с чл. 52, ал.5 от ЗМСМА, 30 % 
от постъпилия приход от продажба на горепосочения 
поземлен имот да бъде използван за изпълнение на 
дейности от местно значение в село Кранево. 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, 
чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на терито-
рията, Общински съвет- Балчик дава предварително 
съгласие да бъде разрешено изработване на проект 
на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, 
УПИ VIII и УПИ X, кв. 250 по ПУП на с. Кранево.  

4. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи 
предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 
и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за 
ЧИ на ПУП-ПРЗ - да сключи окончателен договор 
за прехвърляне правото на собственост върху съот-
ветния имот, предмет на настоящото решение, при 
наличие и на влязло в сила решение на Общински 
съвет - Балчик за обявяване на горепосочения по-
землен имот, имащ статут на публична общинска 
собственост, за частна общинска собственост, поради 
отпаднало предназначение в резултат на изменението 
на регулационния план.

РЕШЕНИЕ №279:I.На основание чл.45, ал.9 
от ЗМСМА, във връзка с писмо с №АдК-01-
11/11.03.2021г.  на Областен управител, отменя Ре-
шение №271 прието по Протокол №18 от 25.02.2021г. 
на Общински съвет Балчик.

II.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
§ 12 от ПЗР на Закона за водите във връзка с чл.5, 
ал.2 и § 4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за 
напояване, чл.14, ал7 и ал.8 от Закона за общинската 
собственост и във връзка с чл. 16, ал.2 от Наредбата 
определяща реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и на основание 
§1, т. 95 от ДР на ЗВ, чл.138в, ал.1 от ЗВ и чл.16, ал.1 
от Наредба за условията и реда за осъществяване 
на техническата и безопасната експлоатация на 
язовирните стени и на съоръженията към тях, както 
и на контрол за техническото им състояние,дава 
съгласие да бъде отдаден под наем  на „оператор на 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК 
ПРОТОКОЛ № 19

от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 08 април 2020 г.
язовирнастена“-физическо лице хидроспециалист (инженер Хидротехническо 
строителство) или юридическо лице, което разполага със служител хидро-
специалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и 
експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от 
собственика, чрез публичен търг с тайно наддаване на следния недвижим имот 
– публична общинска собственост:

 - имот с ПИ №53120.45.27 по кадастралната карта на с.Оброчище, общ. 
Балчик, обл. Добрич, с площ 52,485 дка с начин на трайно ползванеязовир 
„Ляхово“ с АПОС № 501/06.11.2020г.;

 III. Цел: Отдаване под наем на язовир „Ляхово“ на оператор на язовирна 
стена с цел стопанисване, поддържане и осъществяване на техническата 
експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея.

IV.Вид на търга: -публичен търг с тайно наддаване;
V. Начална тръжна цена: 2760 лв.(две хиляди седемстотин и шестдесет 

лв.) годишна наемна цена без ДДС.
 VI.Срок на отдаване: 10 (десет) години, считано от датата на подписване 

на договора;
VII. Възлага на Кмета на община Балчик да организира тръжна 

процедура и сключи договор за наем със спечелилия участник.
VIII. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички 

правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение. 
РЕШЕНИЕ №280:На основание чл. 45, ал. 9 8 от ЗМСМА, Общински съвет 

гр. Балчик,ОТМЕНЯ предходно прието свое решение №256, по Протокол № 18 
от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 г. 

РЕШЕНИЕ №281:На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 130д от 
Закона за публични финанси (ЗПФ)

1.Общински съвет открива процедура за финансово оздравяване на Община 
Балчик;

2.Възлага на Кмета на Община Балчик да изготви план за финансово 
оздравяване в срок до 07.05.2021 г. и да проведе публично обсъждане на плана 
с местната общност;

3.Определя срок за провеждане на публично обсъждане на плана за финансово 
оздравяване от 08.05.2021 г. до 21.05.2021 г.;

4.Публичното обсъждане да се проведе дистанционно /неприсъствено/, чрез 
попълване на формуляр/анкета на хартиен носител или електронен формат, 
чрез която да се осигурят равни възможности за всички желаещи  за достъп до 
информацията на плана за финансово оздравяване и конкретни предложения, 
мнения по предоставената информация, препоръки и др.

5.Възлага на кмета на Община Балчик да разгласи поканата за дистанционно 
/неприсъствено/, публично обсъждане  и информацията  за плана за финансово 
оздравяване на Община Балчик, чрез сайта на общината, медии.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да утвърди единен образец на 
формуляр/анкета съдържащ минимум лични данни за идентификация на 
подателя – физическо лице, посочени в §1, т.19 от допълнителните разпоредби 
на ЗПФ. Същия е безплатен и достъпен  чрез сайта на община Балчик или в 
деловодството на Община Балчик в случай, че е на хартиен носител.

7.Протоколът от дистанционно проведеното публично обсъждане се 
изготвя въз основа на постъпилите от участвалите лица  електронни/хартиени 
формуляри /анкети, преминали през проверка за идентификация на подателя.

8.В 20-дневен срок  от повеждането на публичното обсъждане общински съвет 
със свое решение ще определи срока на процедурата по финансово оздравяване 
и приеме плана за финансово оздравяване.

9.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за 
изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ №282На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.82 и чл.83 от 
ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява бюджетната прогноза за период 2022 
г. – 2024 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие 
с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

1. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 
2022 година в размер на 13 399000лв. и разходи по групи от единната бюджетна 
класификация в местни дейности в общ размер на  12 249277 лева.

 2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 
2023 година в размер на 13 549 000 лв. и разходи в местни дейности в размер 
на 12 421676 лева.   

    3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи 
за 2024 година в размер на 13 648000 лв. и разходи в местни дейности в размер 
на 12 520 736 лева.

4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за 
изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ №283: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 общинска админи-
страция да бъде завишен с 22 000 лева, в местна дейност 412 “Многопрофилни 
болници за активно лечение”, § 55 01 “Капиталови трансфери за нефинансови 
предприятия”, за закупуване на медицинска апаратура ЕМГ, за нуждите на 
„МБАЛ - Балчик“ ЕООД и „Медицински център I – Балчик“ ЕООД.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2021 г.
3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за 

изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №284: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 

от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:
1.Приема отчет по изпълнение на Програмата за управление на  
отпадъците 
за 2020 г. на Община Балчик.
2.Общински съвет гр. Балчик упълномощава Кмета на Община 
Балчик да предприеме всички последващи правни и фактически 
действия във връзка с  реализирането на програмата.
3.Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 
съобщаването му пред Административен Съд - Добрич, по реда на 
АПК.

Приложение: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите     
по отпадъци за 2020 г. На община Балчик.

РЕШЕНИЕ №285:На основание чл.21, ал. 1, т. 12 
и т. 19 и ал.2 от ЗМСМА и чл.40, ал.З от Закона за 
защита на животните.

Реши:
1. Общински съвет - Балчик приема програма 

за овладяване популацията на безстопанствените 
кучета на територията на община Балчик за 2021-
2025г.

2.Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета 
на община Балчик да предприеме всички необходими 
правни и фактически мерки във връзка с реализира-
нето на програмата.

· Управление и намаляване на популацията от 
безстопанствени кучета по ефективен начин чрез 
масова кастрация. 

            През последните години „проблемът“ с 
безстопанствените кучета се нареди като един от 
сериозните проблеми за повечето населени места в 
страната. Все още не може да се намери цялостно и 
трайно решение на проблема. Успехът на програмата 
за овладяване популацията на бездомни кучета е в 
прилагане на комплекс от мерки, при които усилията 
на общинската власт, ветеринарните специалисти, 
природозащитните организации и гражданите са 
насочени в една обща посока –намиране на хуманно 
и съвременно решение на проблема.

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА
 
РЕШЕНИЕ №286  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 имотите 
– общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 
г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-
Балчик, като допълва: 

Раздел ІІІ  Б – “Имоти, които Община Балчик има 
намерение да продаде” със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с 
площ от 356 м2, представляваща ПИ № 02508.81.39 
по кадастрлната карта на гр. Балчик, м. „Двете 
чешми“;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с 
площ от 328 м2, представляваща ПИ № 02508.81.68 
по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете 
чешми“.

РЕШЕНИЕ №287:1. 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 заяв-
ление вх. № ОС-3011-1/18.02.2021 г. Общински съвет 
Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобстве-
ността между Община Балчик и Снежана Димитрова 
Петрова по отношение на ПИ № 53120.502.170 по 
кадастралната карта на с. Оброчище, УПИ ХVІІ, кв. 
13 по ПУП на с. Оброчище, целия с площ от 1090 
м2, като Снежана Петрова изкупи частта на Община 
Балчик, равняваща се на 256 м2 (двеста петдесет и 
шест квадратни метра) идеални части, актувани с 
АОС № 4910/02.03.2021 г. 

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част 
от имота в размер на 5 096.00 лв. (пет хиляди девет-
десет и шест лева), без ДДС.         

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

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответ-
ствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия 
приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван 
за изпълнение на дейности от местно значение за 
село Оброчище, община Балчик.  

РЕШЕНИЕ №288:1. 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 заяв-
ление вх. № 26-00-371/22.02.2021 г., Общински съвет 
Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобстве-
ността между Община Балчик и ЕТ „Николайчо 
Маринов”, представлявано от Николайчо Георгиев 
Маринов, по отношение на ПИ № 23769.501.621 по 
кадастралната карта на с. Дропла (УПИ VІ, кв.35 по 
ПУП на с. Дропла), целия с площ от 5 898 м2, като 
ЕТ „Николайчо Маринов” изкупи частта на Община 
Балчик, равняваща се на 1053 м2 (хиляда петдесет 
и три квадратни метра) идеални части, актувани с 
АОС № 4718/01.06.2017 г. 

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част 
от имота в размер на 5 360.00 лв. (пет хиляди триста 
и шестдесет лева), без ДДС.         

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

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответ-
ствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия 
приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван 
за изпълнение на дейности от местно значение за 


