ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ - ÁÀË×ÈÊ
Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹ 53
îò çàñåäàíèå íà Îáùèíñêè ñúâåò - Áàë÷èê,
ïðîâåäåíî íà 25 þíè 2015 ãîäèíà
По първа точка от дневния
ред:
Предложение
за
отдаване под наем на
п о м е щ е н и е ,
п р е д с т а влява що
стоматологичен кабинет,
манипулационна и коридор,
находящи се в Здравна
служба с. Оброчище.
Вносител:
Николай
Ангелов
–
кмет
на
общината
РЕШЕНИЕ 863: 1. 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, общински
съвет Балчик дава съгласието
си
помещение,
п р е д с т а в л я в а щ о
стоматологичен кабинет и
прилежащи
?
манипулационна и ? коридор,
с обща площ 25 м?, находящи
се в Здравна служба с
идентификатор
№
53120.502.490.2 по кад.
карта на с. Оброчище публична
общинска
собственост, актувана с АОС
434/27.01.2015 г. да бъдат
отдадени под наем, съгласно
предназначението си, а
именно за стоматологичен
кабинет, за срок от 5 год. /пет
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 96,90 на лв. /
деветдесет и шест лева и
деветдесет стотинки/, без
ДДС, съгласно чл. 102 /4/ от
Закона
за
лечебните
заведения.
3. Кандидатите за участие
следва да са регистрирани по
Търговския закон и да
извършват дейност, предмет
на търга, а именно първична
извънболнична медицинска
помощ по дентална медицина.
Същите следва да спазват
предмета на дейност и да не
променят предназначението
на
наетия
кабинет.
Кандидатите следва да нямат
задължения към Община
Балчик.
4. 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 втора точка от дневния
ред: Актуализация на
годишната Програма за
управление и разпореждане
с имоти – общинска
собственост през 2015
година.
Вносител:
Николай
Ангелов
–
кмет
на
общината
РЕШЕНИЕ
864:
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, общински съвет
Балчик
актуализира
годишната програма за
управление и разпореждане с
имотите
–
общинска
собственост по реда на ЗОС
през 2015 г., приета с решение
№ 755 от 13.02.2015 г., като
допълва:
Раздел ІІІ Б – “Имоти, които
Община
Балчик
има
намерение да продаде” със
следните имоти:
-Поземлен
имот
№
02508.77.129
по
кадастралната карта на гр.
Балчик, с площ от 2 283 м2;
- Земеделска земя – лозе трета
категория, поземлен имот №

66250.31.200
по
кадастралната карта на с.
Сенокос, с площ от 520 м2;
-Земеделска земя – лозе
трета категория, поземлен
имот № 66250.31.211 по
кадастралната карта на с.
Сенокос, с площ от 521 м2;
-Земеделска земя – лозе
трета категория, поземлен
имот № 66250.31.212 по
кадастралната карта на с.
Сенокос, с площ от 573 м2;
-Земеделска земя – лозе
трета категория, поземлен
имот № 66250.31.205 по
кадастралната карта на с.
Сенокос, с площ от 515 м2;
-Земеделска земя – лозе
трета категория, поземлен
имот № 66250.31.194 по
кадастралната карта на с.
Сенокос, с площ от 2 200
м2;
Раздел ІІІ Г – “Имоти, които
Община
Балчик
има
намерение да продаде на
настанените
в
тях
наематели” със следният
имот:
-Апартамент №4, вх.А,
бл.40 жк „Балик” гр.
Балчик,
самостоятелен
обект
в
сграда
№
02508.77.64.1.4 по кад.
карта на гр. Балчик
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,
в залата присъстват 19
общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По трета точка от
дневния
ред:
Предложение
за
продажба чрез търг на
земеделска земя (лозе) –
ПИ
66250.31.194
по
кадастралната карта на с.
Сенокос.
Вносител:
Николай
Ангелов – кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 865: 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
Балчик дава съгласие да се
извърши продажба чрез
публичен търг на общински
имот, съгласно АОС №
4412/25.03.2015
г.,
представляващ земеделска
земя - лозе трета категория
с
идентификатор
№
66250.31.194
по
кадастралната карта на с.
Сенокос с площ от 2 200 м2
/две хиляди и двеста
квадратни метра/.
2.Одобрява
пазарната
оценка на имота по т.1 в
размер на 3 894.00 лв. /три
хиляди
осемстотин
деветдесет и четири 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 четвърта точка от
дневния
ред:
Предложение
за
продажба чрез търг на
земеделска земя (лозе) –

ПИ
66250.31.200
по
кадастралната карта на с.
Сенокос.
Вносител:
Николай
Ангелов – кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 866: 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
Балчик дава съгласие да се
извърши продажба чрез
публичен търг на общински
имот, съгласно АОС № 4413/
25.03.2015 г., представляващ
земеделска земя - лозе трета
категория с идентификатор
№
66250.31.200
по
кадастралната карта на с.
Сенокос с площ от 520 м2 /
петстотин
и
двадесет
квадратни метра/.
2.Одобрява пазарната оценка
на имота по т.1 в размер на
900.00 лв. /деветстотин 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 пета точка от дневния
ред: Предложение за
продажба чрез търг на
земеделска земя (лозе) –
ПИ
66250.31.205
по
кадастралната карта на с.
Сенокос.
Вносител:
Николай
Ангелов – кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 867: 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 № 4414/
25.03.2015 г., представляващ
земеделска земя - лозе трета
категория с идентификатор
№
66250.31.205
по
кадастралната карта на с.
Сенокос с площ от 515 м2 /
петстотин и петнадесет
квадратни метра/.
2. Одобрява пазарната
оценка на имота по т.1 в
размер на 891.00 лв. /
осемстотин деветдесет и
един 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 шеста точка от дневния
ред: Предложение за

продажба чрез търг на
земеделска земя (лозе) –
ПИ
66250.31.211
по
кадастралната карта на с.
Сенокос.
Вносител:
Николай
Ангелов – кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 868: 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 № 4415/
25.03.2015 г., представляващ
земеделска земя - лозе трета
категория с идентификатор
№
66250.31.211
по
кадастралната карта на с.
Сенокос с площ от 521 м2 /
петстотин двадесет и един
квадратни метра/.
2. Одобрява пазарната
оценка на имота по т.1 в
размер на 901.00 лв. /
деветстотин и един 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 седма точка от дневния
ред: Предложение за
продажба чрез търг на
земеделска земя (лозе) –
ПИ
66250.31.212
по
кадастралната карта на с.
Сенокос.
Вносител:
Николай
Ангелов – кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 869: 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 № 4416/
25.03.2015 г., представляващ
земеделска земя - лозе трета
категория с идентификатор
№
66250.31.212
по
кадастралната карта на с.
Сенокос с площ от 573 м2 /
петстотин седемдесет и три
квадратни метра/.
2. Одобрява пазарната
оценка на имота по т.1 в
размер на 991.00 лв. /
деветстотин деветдесет и
един 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 осма точка от дневния
ред: Предложение за
продажба чрез търг на ПИ
№ 02508.77.129 по кад.
карта на гр. Балчик.
Вносител:
Николай
Ангелов – кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 870: 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 № 4431/
28.05.2015 г., представляващ
незастроен поземлен имот с
идентификатор
№
02508.77.129
по
кадастралната карта на гр.
Балчик, с площ от 2 283 м2
(две хиляди двеста осемдесет
и три квадратни метра).
2. Одобрява пазарната
оценка на имота по т.1 в
размер на 68 490.00 лв.
(шестдесет и осем хиляди
четиристотин и деветдесет
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”
По девета точка от
дневния
ред:
Предложение
за
прекратяване
на
съсобственост
между
община Балчик и Стоян
Димитров Стоянов по
отношение
на
ПИ
03174.501.607
по
кадастралната карта на с.
Безводица.
Вносител:
Николай
Ангелов – кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 871: 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 заявление вх.
№ 94С-1660-2/18.05.2015
г., Общински съвет Балчик
дава съгласието си да се
прекрати съсобствеността
между Община Балчик и
Стоян Димитров Стоянов от
гр. Добрич, по отношение на
ПИ № 03174.501.607 по
кадастралната карта на с.
Безводица, целия с площ от
4749 м2, като Стоян
Димитров Стоянов изкупи
частта на Община Балчик,
равняваща се на 199 м2 (сто
деветдесет и девет квадратни
метра) идеални части,
актувани с АОС № 4427/
19.05.2015 г.
2. Одобрява пазарната
оценка на общинската част
от имота в размер на 995.00
лв. (деветстотин деветдесет и
пет лева), без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на
община Балчик да извърши
последващите правни и
фактически действия по
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,
в залата присъстват 19
общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По десета точка от
дневния
ред:
Предложение
за
прекратяване
на
съсобственост
между

9 юли - 15 юли 2015 г. 4
община Балчик и Симеон
Тодоров
Радев
по
отношение на ПИ №
02508.6.69
по
кадастралната карта на
гр. Балчик, вилна зона
"Овчаровски плаж".
Вносител:
Николай
Ангелов – кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 872: 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 заявление вх.
№ 94С-2152-1/28.05.2015
г., Общински съвет Балчик
дава съгласието си да се
прекрати съсобствеността
между Община Балчик и
Симеон Тодоров Радев от
гр. София по отношение на
ПИ № 02508.6.69 по
кадастралната карта на гр.
Балчик (УПИ ХХХV, кв.2 по
ПУП на в.з. “Овчаровски
плаж”), целия с площ от 468
м2, като Симеон Тодоров
Радев изкупи частта на
Община Балчик, равняваща
се на 38 м2 (тридесет и осем
квадратни метра) идеални
части, актувани с АОС №
4433/01.06.2015 г.
2. Одобрява пазарната
оценка на общинската част
от имота в размер на 950.00
лв. (деветстотин и петдесет
лева), без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на
община Балчик да извърши
последващите правни и
фактически действия по
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,
в залата присъстват 19
общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По единадесета точка от
дневния
ред:
Предложение
за
изработване и изменение
на ПУП - ПРЗ на УПИ XXV,
кв. 1036 по плана на гр.
Балчик, Община Балчик.
Вносител:
Николай
Ангелов – кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 873: 1. На
основание ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1, т. 8 и т. 11; съгласно
ЗУТ чл. 134, ал. 2, т. 6,
Общински съвет - Балчик
дава предварително съгласие
за изменение на ПУП - ПРЗ
на УПИ XXV, кв. 1036 по
плана на гр. Балчик.
2. Упълномощава Кмета на
Община Балчик да извърши
последващи действия но
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,
в залата присъстват 19
общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По дванадесета точка от
дневния ред: Изменение
на
Наредбата
за
регистрация,
отчет,
контрол и изисквания, на
които трябва да отговарят
пътните
превозни
средства с животинска
тяга в Община Балчик.
Вносител:
Николай
Ангелов – кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 874:
На
основание чл. 21, ал. ІІ във вр.
с ал. І, т. 13 от ЗМСМА,
параграф 11 от ПЗР на ЗДвП
и параграф 4 от "Наредба за
регистрация, отчет, контрол и
изисквания, на които трябва да
отговарят пътните превозни
средства с животинска тяга в
Община Балчик", Общински
съвет-Балчик
приема
изменение В чл. 5, ал. І от
"Наредба за регистрация,
отчет, контрол и изисквания,
на които трябва да отговарят
пътните превозни средства с
животинска тяга в Община
Балчик", приета с Решение
598 по Протокол № 47 от 17
май 2010г., както следва:
Вместо "общински път
Змеево – Царичино - Балчик"

да се чете "републикански
път № 9002: /КаварнаБалчнк/ - Царичино Кремена - Дропла Петлешково - Присад Генерал Тошево".
Решението да се публикува
в местния печат и влиза в
сила
от
деня
на
публикацията.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,
в залата присъстват 19
общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По тринадесета точка от
дневния
ред:
Актуализация
на
Програмата за управление
на отпадъците 2014 - 2020
г.
Вносител:
Николай
Ангелов – кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 875:
На
основание чл. 21, ал. 2 и във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от
ЗМСМА, общински съвет
Балчик:
1. Приема Актуализация на
Програма за управление на
отпадъците 2014-2020 г.
2. Възлага на кмета на
общината извършване на
всички последващи действия,
свързани с изпълнение на
настоящото решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,
в залата присъстват 19
общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четиринадесета точка
от
дневния
ред:
Предложение за отдаване
под наем имот – публична
общинска собственост,
представляващ терен до
бивша „Автошкола”, гр.
Балчик, част от ПИ №
02508.76.4, за поставяне на
павилион.
Вносител:
Николай
Ангелов – кмет на
общината
РЕШЕНИЕ 876: 1. На
основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от
ЗОС; чл. 16 от НОРПУРОИ
на ОбС - Балчик, приета с
Решение 238/27.02.2009 г.,
общински съвет Балчик дава
съгласието да бъде отдаден
под наем имот – публична
общинска
собственост,
представляващ 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 15
м?, за срок от 5 год. (пет
години), чрез провеждане на
публичен търг с тайно
наддаване.
2. Утвърждава начална годишна
наемна цена при провеждане на
процедурата за отдаване под
наем чрез публичен търг с
тайно наддаване, в размер на
245,70 лева (двеста четиридесет
и пет лева и седемдесет
стотинки), без ДДС, съгласно
Тарифа за базисните наемни
цени на ОбС – Балчик.
3. Кандидатите за участие следва
да са регистрирани по
Търговския закон. Същите
следва да спазват предмета на
дейност. Кандидатите следва да
нямат задължения към Община
Балчик.
След сключване на договора за
наем, наемателят се задължава
да направи необходимите
постъпки за издаване на
разрешение за поставяне,
съгласно ЗУТ.
4. 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”
Продължава на стр. 5

