
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                     27 януари - 2 февруари 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
   П Р О Т О К О Л № 29 от заседание на Общински съвет – Балчик, 

проведено на 21януари 2022 година
РЕШЕНИЕ № 458: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА,във връзка счл. 17, ал. 1,т.5 от Закона 
за общинския дълг, предлагам на Общински съвет – Балчик, предлагам на Вашето внимание следният 
проект за: 
1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 56 по Протокол № 7 от 27.02.2020 година и т. 1 от 
Решение 307 по Протокол № 20 от 29.04.2021 година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ” с цел 
реализация на проект “Изграждане на парк в гр. Балчик”,  финансиран от Програма за развитие на 
селските райони 2014 – 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на „МИГ –Балчик – Генерал Тошево“ мярка 
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ в частта:
•       Условия за погасяване:
-  Срок на погасяване - до 25.09.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 
такса за предсрочно погасяване.
2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №459:На основание чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации 
в чужбина, Общински съвет Балчик,
1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за 
периода от 01.10.2021 до 31.12.2021г., в размер на  – 380,76лв., отчетени като разход по Функция “Общо 
държавни служби“, Д/ст 122, подпараграф 10-51;

РЕШЕНИЕ №460:На основание чл.21, ал.1, т.8от 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 2022 г. на автомобилите собственост на Община 
Балчик и предоставени за ползване на РУ на МВР-Балчик в размер на 100 литра бензин А95Н на 
автомобил.
2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №461: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 със заявление вх. № 26-00-34/12.01.2022 г. от Петър Добрев – Председател на 
сдружение „Малките големи“ гр. София: 
1.  Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за ползване на Сдружение 
„Малките големи“ с ЕИК 205346855, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. „П. 
Евтимий” №25, ет.6, ап.9, представлявано от Председателя Петър Захариев Добрев, следният имот - частна 
общинска собственост, съгласно АОС № 4939/12.01.2022 г. и АОС №4394/08.12.2014 г.: 
Второстепенна сграда на един етаж със застроена площ 45.00 м2 (четиридесет и пет квадратни метра), с 
идентификатор 02508.55.69.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, както и прилежащ терен към сградата, 
с приблизителна площ 300 м2, съгласно изготвена схема, представляващ част от ПИ № 02508.55.69 по 
кадастралната карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, Промишлена зона, ул. „Варненска“ № 59.          
2. Определя срок на учреденото безвъзмездно 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. 
РЕШЕНИЕ №462:На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 7, т. 23 от ЗМСМА (и във вр. с 
чл. 6, ал. 1, ал. 2, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 - ал. 4, чл. 9, чл. 104, чл. 115, ал. 1, чл. 115а ЗМДТ), чл. 79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, 
обявление за обществено обсъждане на проекта от 16.12.2021 г.  при посочените в него фактически 
основания, наложили измененията и допълненията, Общински съвет - гр. Балчик :
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 
местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 
5 от 22.12.2016 г., (изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен 
съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017 г.; изм. и доп. с 
Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 
г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 
486  от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 
91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик).
2. Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на 
интернет- страницата на Община Балчик.
3. Възлага на Кмета на Община Балчик последващите правни и фактически действия по изпълнение на 
решението.
РЕШЕНИЕ № 463:На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
изискванията на чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
1.Общински съвет гр. Балчик приема Програмата за управление на отпадъците на Община Балчик за 
период 2021-2028 г.
2.Общински съвет гр. Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи 
правни и фактически действия във връзка с  реализирането на програмата.
РЕШЕНИЕ №464:На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 77 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс, 
чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, обявление с изх. №08-00-556/23.11.2021г., 
Общински съвет- гр. Балчик:
1. Приема Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община 
Балчик.
2. Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на 
интернет- страницата на Община Балчик.
3. Възлага на Кмета на Община Балчик последващите правни и фактически действия по изпълнение на 
решението.

РЕШЕНИЕ №465:На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 от ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и  чл. 
21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински Съвет – Балчик:
1. ОДОБРЯВА задание, изготвен от заявителя Община Балчик - в качеството й на възложител, за 
изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за общински обект от първостепенно значение: 
„Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра”, ул. „3-та” и ул. „4-та”, вилна зона „Фиш-
фиш”, Община Балчик.  
2. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за обект от първостепенно 
значение: „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра”, ул. „3-та” и ул. „4-та”, вилна зона 
„Фиш-фиш”, община Балчик в обхват на следните засегнати имоти:  
Землище на с. Оброчище: 

 

Землище на гр. Балчик:

3. Заданието да се съгласува по реда на чл. 128а от ЗУТ. 
4. Възложителят  да съгласува  проекта за ПУП със специализираните контролни органи,  съгласно чл. 128, 
ал. 6 от ЗУТ и  по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително: 
- здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за 
упражняване на Държавен здравен контрол. 
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната 
среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
Решението да се разгласи с обявление, поставено на определените за това места в сградата на общината, 
както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува на 
интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.  
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
РЕШЕНИЕ № 466:На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  
чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП – Парцеларен план за линеен обект на 
техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата  № УТ-2060-16-002/ 
08.12.2021 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 
2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2060-16-003/ 16.12.2021 г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински 
Съвет- Балчик: 

2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за линеен обект на 
техническата инфраструктура „Захранващ водопровод за поливна система от ПИ 0673.502.93 по КККР на 
с. Брястово до ПИ 18160.69.24, 18160.69.25, 18160.69.35 и 18160.70.9 по КККР на с. Гурково, ОБЩ. Балчик, 
обл. Добрич и придружаващата план-схема в обхват на урбанизираните територии. 
Общата дължина на проектното трасе е приблизително 5037 m и преминава през следните поземлени 
имоти (ПИ):  

  
3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са неразделна част от решението. 
4. Във връзка с преминаването през цитираният имот е необходимо учредяване на правото на 
прокарванепо реда на ЗУТ. 
5. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, 
по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително: 
- здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за 
упражняване на Държавен здравен контрол. 
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната 
среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 
Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на 
общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет 
на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ; 
 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ
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