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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 13 от заседание на Общински съвет - Балчик, 

проведено на 27 юли 2017 година

По първа точка от дневния ред: Даване на съгласие за 
трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови 
разходи в целеви трансфер за извършване на неотложни текущи 
ремонти на общинските пътища в община Балчик през 2017 г. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 191: На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, чл.51 и 
чл.89 ал.1 и 2 от ЗДБРБ за 2017 година:
1. Общински съвет Балчик дава съгласие на кмета на Община 
Балчик да направи предложение до министъра на финансите за 
трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови 
разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2017г., в целеви трансфер за 
финансиране на разходи на общината за извършване на 
неотложни текущи ремонти на общински пътища и на уличната 
мрежа, съгласно Приложение № 13 към ФО-1/2017г., със 
следните данни:
1.1 Наименование на обектите/позициите на 

капиталовите разходи, за които се предлага 
намаление на финансирането:

-  Кранево - главен път I-9 (DOB 1010) – 20 414 лв.;
    -  Промишлена зона - главен път I-9 (DOB 1010) – 31 148лв.;
    -  с. Гурково - с. Тригорци (DOB 2142) – 230 578 лв.;
     -  к.к. „Тузлата“ (DOB 3160) – 7 699 лв.;
     -  Албена - Балчик - граница с община Каварна (DOB 1149) – 
34 461 лв.
1.2 Наименование на обектите за текущ ремонт, за които 

се предлага финансиране с трансформираната целева 
субсидия за капиталови разходи:

-  Кранево - главен път I-9 (DOB 1010) – 20 414 лв.;
    -  Промишлена зона - главен път I-9 (DOB 1010) – 31 148лв.;
    -  с. Гурково - с. Тригорци (DOB 2142) – 230 578 лв.;
     -  к.к. „Тузлата“ (DOB 3160) – 7 699 лв.;
     -  Албена - Балчик - граница с община Каварна (DOB 1149) – 
34 461 лв.
2.  Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме 
последващи мерки за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ,  в залата присъстват – 20 общински 
съветници
20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Предложение за определяне 
на средищни училища и детски градини в община Балчик и 
включването им в Списък на средищните детски градини и 
училища съгласно ПМС № 128 от 29.06.2017 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 192: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, 
чл. 53, ал. 5 от ЗПУО и чл. 3, ал. 1 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. за 
определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски 
градини и училища, във връзка с докладни записки от директорите на: 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Балчик с вх. № 31-05-7/10.07.2017 г.; 
ОУ „Васил Левски“ с вх. № 31-12-2/10.07.2017г.; ОУ „Г. с. Раковски“ 
с вх. № 31-26-2/11.07.2017 г.; СУ „Хр. Смирненски“ с вх. № 31-01-
3/11.07.2017 г., СУ „Христо Ботев“ с вх. № 31-112-4/12.07.2017 г., ОУ 
„Антим I“ с вх. № 31-07-13/14.07.2017 г., ДГ „Първи юни“ с вх. № 31-
106-24/14.07.2017г., ДГ „Добруджанче“ с вх. № 31-71-2/14.07.2017 г., 

Общински съвет – Балчик
реши :

1. Предлага на Министерството на образованието и науката 
да бъдат включени в Списъка на средищните детски градини 
и училища по ПМС № 128/2017 г. следните образователни 
институции от община Балчик:
•	 СУ „Христо Ботев“ Балчик – 44 пътуващи ученици
•	 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Балчик – 23  пътуващи ученици
•	 ОУ „Антим I“ Балчик – 36 пътуващи ученици
•	 СУ „Хр. Смирненски“с. Оброчище – 69 пътуващи ученици
•	 ОУ „Георги Раковски“ с. Сенокос – 72 пътуващи ученици
•	 ОУ „Васил Левски“ с. Соколово – 42 пътуващи ученици
•	 ДГ „Добруджанче“ с. Дропла – 6 пътуващи деца
•	 ДГ „Първи юни“ с. Оброчище – 4 пътуващи деца

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши 
всички правни и фактически действия по изпълнение на 
решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ,  в залата присъстват – 20 общински 
съветници
20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Предложение за приемане на 
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците в община Балчик за периода 2017 – 2019 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 193: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, 
чл. 197 от Закона за предучилищното и училищното образование (обн. 
ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото 
образование (приета с ПМС № 286 от 04.11.2016 г.), във връзка с 
Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в област Добрич, Общински съвет – Балчик

реши :
1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците в община Балчик за периода 2017 – 2019 година.
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни 
и фактически действия по изпълнение на решението.
ГЛАСУВАНЕ ,  в залата присъстват – 20 общински съветници
20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за даване на 
разрешение за формиране на паралелки под минималния брой 
ученици и слети паралелки в общинските училища за учебната 
2017/2018 година, съгласно чл. 11  от Наредба № 7 на МОН от 
29.12.2000 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 194: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, 
чл. 11, ал. 2 и 7 от Наредба №7/2000 г. на МОН за определяне броя 
на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, 
детските градини и обслужващите звена, във връзка с докладни 
записки от директорите на СУ „Христо Смирненски” с. Оброчище с 
вх. № 31-01-2/11.07.2017 г., ОУ „Св.св. Кирил и Методий“” Балчик 
с вх. № 31-07-12/18.07.2016 г., ОУ „В. Левски” с. Соколово с вх. № 
31-12-3/06.07.2016 г. и ОУ „Г.С.Раковски” с. Сенокос с вх. № 31-10-
5/12.07.2016 г., както и становища от началника на РУО Добрич с изх. 
№ ОМД 11-2001/11.07.2017 и 14.07.2016 г., Общински съвет – Балчик

Р Е Ш И:
І. Разрешава изключения от минималния брой на 

учениците в паралелките в ОУ „В. Левски” с. Соколово, ОУ „Г. С. 
Раковски” с. Сенокос,  СУ „Христо Смирненски” село Оброчище и 
ОУ „Св.св. Кирил и Методий” Балчик за учебната 2017/2018 година, 
по чл.11, ал. 2, т. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г., както следва:

1. ОУ “Васил Левски” 
село Соколово бр. уч.  Недостиг
І клас  10 ученици  6 уч.
ІІ клас  13 ученици  3 уч.
ІІІ клас  11 ученици  5 уч. 
ІV клас  10 ученици  6 уч.
V клас   10 ученици  8 уч.
2. ОУ “Г. С. Раковски”
 село Сенокос    бр. уч.  недостиг

ІІІ клас  15 ученици  1 уч.

ІV клас    10 ученици  6 уч.
VІІ клас     13 ученици  5 уч.

3. СУ „Хр. Смирненски” село Оброчище бр. уч.   Недостиг
Х клас    14 ученици  4 ученици
ХІ клас    14 ученици  4 ученици
ХІІ клас    12 ученици  6 ученици
4. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Балчик   бр. уч.   Недостиг
ІV б клас     12 ученици   4 уч.
VІІ а клас    12 ученици   6 уч. 

ІІ. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в ОУ „В. 
Левски” с. Соколово, ОУ „Г. С. Раковски” с. Сенокос за учебната 2017/2018 година, по чл.11, ал. 2, т. 3 от 
Наредба № 7 /29.12.2000 г., както следва:
1. ОУ “Васил Левски” село Соколово бр. уч.   Недостиг
слята паралелка VІ - VІІ клас  16 ученици   2 уч.
2. ОУ “Г. С. Раковски” село Сенокос бр. уч.   недостиг

слята паралелка V - VІ клас  20 ученици  -
 ІІІ. Осигурява допълнително финансиране от местни приходи, както следва:
- по чл. 11, ал. 3, т. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за учебната 2017/2018 г., в размер на 20 на сто от 
размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик, както следва за общо 28 
ученици от ОУ „В. Левски” с. Соколово, в паралелките по т. 1.1.
- по чл. 11, ал. 5, т. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за учебната 2017/2018 г., в размер на 40 на сто от 
размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик за общо 2 ученици от ОУ „В. 
Левски” с. Соколово в паралелките по т. ІІ.1

ІV. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и 
фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ,  в залата присъстват – 20 общински съветници
20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Одобряване на извършени разходи за командировка и получени 
средства от кмета на община Балчик и Председателя на общински съвет за периода от 01.04.2017 г. 
до 30.06.2017 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 195: На основание  чл. 21, ал. 1, 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,
 РЕШИ :

1.  Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на община 
Балчик за периода от 01.04.2017 до 30.06.2017г., в размер на  –  602.10 лв., отчетени като разход по Функция 
“Общо държавни служби“, Д/ст 122, подпараграф 10-51.

2.  Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на община 
Балчик за периода от 01.04.2017 до 30.06.2017г., в размер на  –   410.72 лв., отчетени като разход по 
Функция “Общо държавни служби“, Д/ст 122, подпараграф 10-52.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ,  в залата присъстват – 20 общински съветници
20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Даване на съгласие за завишаване бюджета на програмата за 
развитие на спорта, за осигуряване финансова подкрепа на Международния Зумба фестивал в град 
Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 196: 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 бюджетната прогноза за следващите три години и 
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на програмата за развитие на спорта да бъде 
завишен с 5000 лева, за осигуряване на финансовата подкрепа на международния Зумба фестивал в гр. 
Балчик.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2017 г.
3. Задължава кмета на общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението. 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ,  в залата присъстват – 20 общински съветници
20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ в кв. 21 
по плана на в.з. „Бели скали” гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 197: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6  от Закона 
за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за 
УПИ ХVІ  в кв.21 по плана на в.з.”Бели скали” гр.Балчик, с цел предаване на част от ПИ 02508.51.424 
по кадастралната карта на гр. Балчик към УПИ ХVІ в кв.21 по плана на в.з.”Бели скали” гр. Балчик, във 
връзка с чл.19, ал.1, т.3 от ЗУТ.
II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на 
решението.  
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ,  в залата присъстват – 20 общински съветници
20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V в кв. 54 по 
плана на с. Оброчище, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 198: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал. 2, т. 2 от Закона 
за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 
V, кв.54, по плана на с. Оброчище, общ. Балчик. 
 II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение 
на решението.
ГЛАСУВАНЕ ,  в залата присъстват – 20 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува

По девета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на терен до бивша „Автошкола” 
на ул. „д-р Желязко Бончев” в ж.к. „Балик”, град Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 
по кадастралната карта на гр. Балчик за поставяне на павилион за извършване на търговска 
дейност.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 199: 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 реш. № 238/27.02.2009 г., изм. и доп. с реш. № 748/17.02.2011 г. и 
№ 531/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши :
      1. Дава съгласието си терен до бивша „Автошкола” на ул.„Д-р Желязко Бончев” в ж.к ”Балик”, 
гр.Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 по кад.карта на гр.Балчик за поставяне на павилион за 
извършване на търговска дейност с площ 10.00 м2, да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението 
си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.
       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез 
търг с тайно наддаване в размер на 163,80 лв. /сто шестдесет и три лева и осемдесет стотинки/, без ДДС. 
Наемната цена е определена съгласно т.4 от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински 
помещения и терени на територията на Общ. Балчик.  

       3. До участие в търга с тайно наддаване се допускат кандидати които :
       3.1. са регистрирани по ТЗ;

         4.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да :
         4.1.използва по горе посоченият част от имот, съгласно описаното предназначение; 
         4.2.да направи необходимите постъпки в Община Балчик за издаване на разрешение, съгласно ЗУТ 

за поставяне на павилион. 
       5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически 
действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ,  в залата присъстват – 20 общински съветници
20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на терен до бивша „Автошкола” 
на ул. „д-р Желязко Бончев” в ж.к. „Балик”, град Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 
по кадастралната карта на гр. Балчик за поставяне на павилион за извършване на търговска 
дейност.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 200: 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 реш. № 238/27.02.2009 г., изм. и доп. с реш. № 748/17.02.2011 г. и 
№ 531/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши :
      1. Дава съгласието си терен до бивша „Автошкола” на ул.„Д-р Желязко Бончев” в ж.к ”Балик”, 
гр.Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 по кад.карта на гр.Балчик за поставяне на павилион за 
извършване на търговска дейност с площ 10.00 м2, да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението 
си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.
       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез 
търг с тайно наддаване в размер на 163,80 лв. /сто шестдесет и три лева и осемдесет стотинки/, без ДДС. 
Наемната цена е определена съгласно т.4 от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински 

помещения и терени на територията на Общ. Балчик.  
       3. До участие в търга с тайно наддаване се допускат кандидати 

които :
       3.1. са регистрирани по ТЗ;

         4.След сключване на договора за наем спечелилият участник 
следва да :

         4.1.използва по горе посоченият част от имот, съгласно описаното 
предназначение; 

         4.2.да направи необходимите постъпки в Община Балчик за 
издаване на разрешение, съгласно ЗУТ за поставяне на павилион. 
       5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия по изпълнение на 
решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ,  в залата присъстват – 20 общински 
съветници
20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем 
на тротоарна площ на ул. „Черно море”, град Балчик, 
представляваща част от ПИ № 02508.82.73 по кадастралната 
карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за вестници.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 201: 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 реш. № 238/27.02.2009 г., изм. и доп. с реш. № 748/17.02.2011 г. и № 
531/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши :
      1. Дава съгласието си тротоарна площ на ул. ”Черно море”, 
гр.Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.82.73 по кад.карта на 
гр.Балчик за поставяне на павилион за вестници с площ 5.00 м2, да 
бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 
год. /пет години/, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.
       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане 
на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в 
размер на 81,90 лв. /осемдесет и един лева и деветдесет стотинки/, 
без ДДС. Наемната цена е определена съгласно т.4 от Тарифа за 
определяне на базисните наемни цени на общински помещения и 
терени на територията на Общ. Балчик.  

       3. До участие в търга с тайно наддаване се допускат кандидати 
които :
       3.1. са регистрирани по ТЗ;

         4.След сключване на договора за наем спечелилият участник 
следва да :

         4.1.използва по горе посоченият част от имот, съгласно описаното 
предназначение; 

         4.2.да направи необходимите постъпки в Община Балчик за 
издаване на разрешение, съгласно ЗУТ за поставяне на павилион. 
       5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия по изпълнение на 
решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински 
съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на 
земеделска земя - ПИ № 62788.33.10 по кадастралната карта на 
с. Рогачево. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 202: 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 ОбС Балчик, Общински 
Съвет дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на 
общински имот, съгласно АОС № 4478/01.10.2015 г., представляващ 
земеделска земя – нива, пета категория с идентификатор № 
62788.33.10 по кадастралната карта на с. Рогачево, с площ от 13 122 
м2  /тринадесет хиляди сто двадесет и два квадратни метра/.   
 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 
12 072.00 лв. /дванадесет хиляди седемдесет и два 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.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински 
съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на 
земеделска земя - ПИ № 62788.33.6 по кадастралната карта на с. 
Рогачево.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 203: 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 № 4481/01.10.2015 г., представляващ 
земеделска земя – нива, пета категория с идентификатор № 62788.33.6 
по кадастралната карта на с. Рогачево с площ от 17 790 м2  /
седемнадесет хиляди седемстотин и деветдесет квадратни метра/.   
 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер 
на 17 543.00 лв. /седемнадесет хиляди петстотин четиридесет и три 
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.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински 
съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на 
ПИ № 67951.501.954 по кад. карта на с. Соколово.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 204: 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 № 4722/22.06.2017 
г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 
67951.501.954 по кадастралната карта на с. Соколово (УПИ І, кв. 45 
по ПУП на с. Соколово) с площ от 1720 м2 (хиляда седемстотин и 
двадесет квадратни метра).   
 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 
12 040.00 лв. (дванадесет хиляди и четиридесет 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.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински 
съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”


