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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 12 от заседание на Общински съвет - Балчик, 

проведено на 29 юни 2017 година
По първа точка от дневния ред: Приемане отчета за касовото 
изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 
01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 166: 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 бюджета на Община Балчик за 2016 
година, както следва:
1. Утвърждава уточнен план към 31.12.2016 г. в размер на 27 115 437 
лева.
   2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета към 
31.12.2016 г. в  приходната си част  в размер на 22 255 511 лева 
съгласно Приложение № 1 в т.ч.
 - за делегирани от държавата дейности  в размер на  8 062 
085 лева
 - за местни дейности    
      14 193 426 лева
    3.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета в 
разходната си част по функции и разпоредители  в размер на 22 255 
511 лева,  съгласно  Приложения  № 2 и  № 3  в т.ч.
 - за делегирани от държавата дейности  в размер на  8 062 
085 лева
 - за дофинансиране на държавни дейности                 1 586 
516 лева
 - за местни дейности    
      12 606 910 лева
 4. 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 
европейски средства (СЕС-ДЕС), в съответствие с чл. 140, ал.2, т.1 от 
ЗПФ, съгласно  Приложениe № 4.
5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет – Балчик за 
2016 г. в размер на 287 209 лв. , както и средствата за представителни 
разходи в общо в размер на 23 824 лв. на Председателя на Общински 
съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства, кметски наместник 
и Сдружението на кметовете, съгласно Приложение № 6.
6.  Утвърждава отчета  за капиталови разходи на Община Балчик 
към 31.12.2016г. по обекти, дейности и източници на финансиране в 
размер на 4 738 242 лв..,  съгласно Приложение № 5. 
7. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 
31.12.2016г. в размер на 593 160 лв., съгласно Приложение № 7.
8. Утвърждава отчета на разходите за 2016 г. по програмата за развитие 
на туризма в размер на 430 323 лв., съгласно Приложение № 8.
9. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта  към 
31.12.2016 г. в размер на 1 328 247 лв. съгласно Приложение №: 10.
  10. Утвърждава отчет на разходите за 2016 г. за културната 
програма на Община Балчик в общ размер на 104 529 лв., съгласно 
Приложение № 9.
            11.  Утвърждава отчетната информация  по чл. 137, ал.1, т.2. 
и т.3 от ЗПФ.
            12. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община 
Балчик към 31.12.2016 година, съгласно приложение №15.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ,  в залата присъстват – 18 общински 

съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Приемане на Общинска програма 
за енергийна ефективност на община Балчик за периода 2017 г. 
– 2022 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 167: Общински съвет - Балчик, на основание чл. 
21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната 
ефективност (ЗЕЕ).
1. Общински съвет - Балчик приема Общинска програма за енергийна 
ефективност на община Балчик за периода  2017 г. – 2022 г. 
2. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на община Балчик 
да предприеме всички необходими правни и фактически действия във 
връзка с реализирането на програмата.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Приемане на Дългосрочна 
програма на община Балчик за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници и биогорива 2017 г. – 2027 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 168: 1. Общински съвет - Балчик, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 9 от  Закона за енергия от възобновяеми 
източници (ЗЕВИ).
РЕШИ:
          1. Общински съвет - Балчик приема Дългосрочна програма 
на община Балчик за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива 2017г.-2027г. 
            2. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на община 
Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически 
действия във връзка с реализирането на програмата.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Приемане на Краткосрочна 
програма на община Балчик за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници и биогорива 2017 г. – 2020 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 169: 1. Общински съвет - Балчик, на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 9 от  Закона за енергия от възобновяеми 
източници (ЗЕВИ).
РЕШИ:
          1. Общински съвет - Балчик приема Краткосрочна програма 
на община Балчик за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива 2017г.-2020г. 
            2. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на община 
Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически 
действия във връзка с реализирането на програмата.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Приемане на План за развитие на 
социалните услуги в община Балчик през 2018 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 170: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 
19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и във връзка с 
чл. 366, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното 
подпомагане, Общински съвет - Балчик:

РЕШИ:
1. Приема План за развитието на социалните услуги в Община Балчик 
през 2018
година.
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия по изпълнение на 
решението.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Отмяна на Решение № 132 по 
Протокол № 9 от 25.4.2017 г. на Общински съвет-Балчик 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 171: Общински съвет - Балчик, на основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с  ал. І, т. 9 и т. 24 от 
ЗМСМА прекратява откритата с Решение № 132 по Протокол №9/25.4.2017 г. конкурсна процедура за 
възлагане управлението на “МБАЛ-Балчик” ЕООД, поради допуснати процедурни нарушения и отменя 
свое Решение № 132 по Протокол № 9 от заседание, проведено на 25.4.2017 г. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
11 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 2 не гласуват

По седма точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение за провеждане на конкурс за 
възлагане управлението на “МБАЛ-Балчик” ЕООД
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 172: І. Общински съвет- Балчик, на основание чл. 21, ал.ІІ, във вр. с  ал. І, т. 9 от ЗМСМА, 
чл.137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, във връзка с чл. 63, ал. 3 от Закона за
лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, стартира конкурсна 
процедура за избор на управител на  МБАЛ-Балчик” ЕООД гр.Балчик, като:
1. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:
Председател: Митко Стелиянов Петров - Зам.-кмет ФСД на Община Балчик
Секретар:  Гергана Стоянова Димитрова - юрист консултантът към Общински съвет-Балчик
Членове:  Д-р. Трифон Йорданов - Изп. Директор на МБАЛ-Добрич, магистър по медицина 
Иванка Георгиева Бързакова - общински съветник, член на ПКЗССД при Общински съвет - Балчик
Представител на РЗИ – гр. Добрич
Резервни членове: 
  Димитрин Димитров - зам.-кмет на Община Балчик
  Женя Манолова - гл.юрисконсулт на Община Балчик
  Д-р Тамара Зейналова - гл.специалист “Здравеопазване” при Община Балчик
2. Утвърждава Правила за провеждане на конкурса:
2.1. Изисквания към кандидатите:
2.1.1 Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална 
медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен 
„магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалист 
или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в 
областта на здравния мениджмънт.
2.1.2 Да има най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или 
икономист; кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, 
съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.
2.1.3 Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако 
са реабилитирани.
2.2. Необходими документи:
- Заявление за участие в конкурса
- Автобиография
- Дипломи за образователно-квалификационна степен, съгласно изискванията – оригинал или нотариално 
заверено копие. Квалификация за здравен мениджмънт, по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения, се 
удостоверява с документи посочени в §3 от заключителните разпоредби на същата наредба.
- Диплом за специалност
- Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж
- Копие от документ за самоличност
- Свидетелство за съдимост
2.3.� Кандидатите представят Програма за развитие на МБАЛ-Балчик” ЕООД гр. Балчик за следващия 
тригодишен период.
2.4. Място и срок за подаване на документите:
- За участие в конкурса се подава Заявление в свободна форма, подписано от кандидата, което съдържа 
трите му имена, адрес, телефон за връзка и обект на конкурса. Към заявлението се прилагат два отделни 
запечатани, непрозрачни плика, както следва: Плик №1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 
съответствието на кандидатите с изискванията за участие; Плик №2 съдържа разработката по т.2.3. Двата 
плика се поставят в един общ запечатан плик, на който са написани трите имена на кандидата и обект 
на конкурса. Заявленията се подават в деловодството на Община Балчик до 16.30 часа на тридесетия 
(30) календарен ден, считано от деня, следващ деня на публикацията на решението. Ако срокът изтича в 
неработен ден, крайната дата за подаване на документите да се счита първия работен ден след него. Всяко 
подадено заявление се завежда в деловодната система на Община Балчик по реда на постъпването си, а на 
кандидатите се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането 
му, както и входящия номер.
- Конкурса се провежда на три етапа: І-.ви етап: Проверка на съответствието на представените документи 
с предварително обявените изисквания към кандидатите; ІІ-ри етап: Представяне от кандидатите на 
Програма за развитие на  МБАЛ-Балчик” ЕООД за тригодишен период; ІІІ-ти етап: събеседване с 
кандидатите. 
 2.5. Теми, предмет на събеседването:
2.5.1. Приоритети и задачи на лечебното заведение в съответствие с националната здравна политика;
2.5.2. Степен на познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността на лечебните заведения.
МБАЛ-Балчик” ЕООД гр. Балчик следва при поискване да предостави на кандидатите за запознаване  
документите относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срок:  от 
публикуването на решението до крайния срок за подаване на заявление.
2.6. Дата, час и място на провеждане на конкурса:
- Конкурса ще се проведе в 10.00 часа на следващия работен ден след деня, в който изтича срока за 
подаване на документите, на І-ви етаж в Заседателна зала на Общински съвет- Балчик. При недостиг на 
време за приключване на конкурса същия работен ден, комисията може да вземе решение провеждането 
му да продължи в следващите дни, за което уведомява явилите се кандидати.
2.7. Информация относно провеждането на конкурса:
На основание чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.VІ.2000 г. на МЗ, решението на Общински съвет – Балчик да 
се публикува на електронната страница на Община-Балчик,  в един централен ежедневник и в общински 
вестник “Балчик”. 
 Комисията по провеждане на конкурса обявява класирането на електронната страницата на 
Община Балчик.
3.Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на “МБАЛ-Балчик” ЕООД.
4. Възлага на кмета на Община Балчик Николай Ангелов да предприеме необходимите правни и 
фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 2 не гласуват

По осма точка от дневния ред: Отдаване под наем на 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.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 173: 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; 
         4.3.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 – 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Отдаване под наем на павилион за продажба на закуски и 
пакетирани стоки, с площ 30.00 м2, намиращ се на първи етажа в „МЦ I” ЕООД, гр. Балчик
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 174: 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  павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ 30.00 м2, намиращ 
се на първи етаж в „МЦ I” ЕООД – публична общинска собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 г., 
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 586,80 лв. /петстотин 
осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки/, без ДДС. Наемната 
цена е определена съгласно т.5 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;
       3.2. да извършват дейност предмет на търга;
         4.След сключване на договора за наем спечелилият участник 
следва да :
         4.1. използва по горе посоченият имот, съгласно описаното 
предназначение; 
         4.2. да спазва предмета на дейност – продажба на закуски и 
пакетирани стоки;
       5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия по изпълнение на 
решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински 

съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Отдаване под наем на част от 
имот – публична общинска собственост, представляващ част 
от ПИ 02508.86.49, за поставяне на рекламно-информационен 
елемент с площ 4,32 м², чрез провеждане на публично оповестен 
конкурс.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 175: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 
14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС –Балчик, 
приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и 
доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 
531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:
1. Да бъде отдаден под наем част от имот – публична 
общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.86.49 
по кад. карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно – 
информационен елемент с площ 4,32 м2, за срок от 3 /три/ години, 
чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена при 
провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично 
оповестен конкурс в размер на 210,60 лв. /двеста и десет лева и 
шестдесет стотинки/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от 
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на 
територията на Община Балчик.
3. Кандидатите за участие следва да :
3.1. са регистрирани по ТЗ;
3.2. да притежават супермаркет на територията на гр. Балчик;
      4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за 
наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи 
действия, касаещи издаване  разрешения за поставяне на рекламно 
информационен елемент.
      5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия по изпълнение на 
решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински 

съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на част 
от имот – публична общинска собственост, представляващ част 
от ПИ 02508.86.49, за поставяне на рекламно-информационен 
елемент с площ 0,84 м², чрез провеждане на публично оповестен 
конкурс.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 176: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 
14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС –Балчик, 
приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и 
доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 
531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:
1. Да бъде отдаден под наем част от имот – публична общинска 
собственост, представляващ част от ПИ № 02508.86.49 по кад. карта 
на гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно – информационен 
елемент с площ 0,84 м2, за срок от 3 /три/ години, чрез провеждане на 
публично оповестен конкурс.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на 
процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в 
размер на 40,95 лв. /четиридесет лева и деветдесет и пет стотинки/, без 
ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за 
поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.
3. Кандидатите за участие следва да :
3.1. са регистрирани по ТЗ;
3.2. да притежават магазин за сувенири и галерия на територията на 
гр. Балчик;
      4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за 
наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи 
действия, касаещи издаване  разрешения за поставяне на рекламно 
информационен елемент.
      5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия по изпълнение на 
решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински 

съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на 
част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на 
рекламно-информационен елемент с площ 0,70 м² на стълб на 
улично осветление на улица „Д-р Желязко Бончев”, гр. Балчик, 
чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 177: 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 
решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение 
№ 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 
37/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши: 
1. Да бъде отдаден под наем в част от имот – публична общинска 
собственост за поставяне на 1 бр. рекламно информационен елемент, 
с площ 0,70 м2 на стълб на улично осветление на улица “Д-р Желязко 
Бончев”, гр. Балчик, за срок от 3 год. /три години/, чрез провеждане на 
публично оповестен конкурс.
             2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане 
на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс 
в размер на 34,13 лв. /тридесет и четири лева и тринадесет стотинки/, 
без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията 
за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община 
Балчик.
3. Кандидатите за участие следва да :
   3.1. са регистрирани по ТЗ.
   3.2. да извършват дейност-медикодиагностични изследвания
      4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за 
наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи 
действия, касаещи издаване разрешение за поставяне на рекламно – 
информационен елемент.
     5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия по изпълнение на 
решението.


