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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК 
П Р О Т О К О Л

№ 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, 
проведено на 29 януари 2019 година

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 
под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права;
ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 
СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С 
ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№ Вид дейност Прогнозен 
резултат  
/в лева/

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
А. От управление на имоти-общинска собственост

1. Отдаване под наем на помещения и терени    135 000
2. Отдаване под наем на земеделска земя    980 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост 1 115 000
Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост

1. Продажба на земя - общинска собственост    950 000
2. Учредено възмездно право на строеж      10 000
3. Продажба на сгради – общинска собственост    300 000

Всичко от разпореждане на имоти-общинска 
собственост

 1 260 000

Всичко приходи  2 375 000
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

1. За технически дейности /скици, разделяне или обединяване 
на имоти, заснемане на имоти /

    10 000

2. За оценки       3 000
3. За обявления       1 000
4. За вписване на договори в служба по вписванията       3 000

Всичко разходи     17 000

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ 
ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА 
УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА 

№ Описание на имота
А. Имоти, които Община Балчик има намерение да предостави 
под наем

забележка

1 Помещение – магазин с площ от 6.00 м2 на пл. „21 септември” №6 
гр. Балчик  

преходен 

2 Помещение – магазин с площ от 20.00 м2 на ул. „Черно море” №18 
гр. Балчик   

преходен

3 Две помещения с обща площ 22.00 м2 в двуетажна сграда на ул. 
„Димитър Желев” гр. Балчик  

преходен

4 Помещение – магазин с площ от 16.00 м2 на първия етаж в 
сградата на „МЦ І” ЕООД гр. Балчик     

преходен 

5 Част от фоайе с площ от 1.00 м2 в сградата на ОбА-Балчик на пл. 
„21 септември” №6

преходен

6 Медицински кабинети с обща площ от 140 м2 в здравна служба 
с. Дропла 

преходен

7 Помещение – магазин с площ от 18.00 м2 в село Бобовец преходен
8 Стоматологичен кабинет с площ от 20.00 м2 в здравна служба с. 

Гурково 
преходен

9 Терен с площ от 50 м2 за разполагане на павилион, на ул. „Д-р 
Желязко Бончев” гр. Балчик 

преходен

10 Терен с площ от 8 м2 за разполагане на павилион във в.з. 
„Овчаровски плаж” гр. Балчик

преходен

11 5 броя павилиони, всеки с площ от 4.5 м2, находящи се на алея 
„Двореца” гр. Балчик

преходен

12 Терен с площ 60.00 м2 за разполагане на павилион в с. Сенокос преходен
13 Терен с площ от 192 м2 за разполагане на павилион в с. Оброчище  преходен
14 Терен с площ от 12.00 м2 за разполагане на павилион на ул. 

„Трепетлика”,  кв.”Младост”, с. Оброчище 
преходен

15 Терен с площ от 10.00 м2 за разполагане на павилион до бл.№17  
жк „Балик” гр. Балчик  

преходен

16 Тротоарно право по алея „Двореца” гр. Балчик преходен
17 Тротоарно право по алея „Дамба” гр. Балчик преходен
18 Тротоарно право пред търговски обекти в гр. Балчик и с. Кранево преходен
19 Обособени части от имоти за поставяне на рекламно 

информационни елементи в гр. Балчик и с.Кранево 
преходен

20 Обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд преходен
Б. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде

1 Незастроен ПИ № 02508.51.367 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ 
с площ от 1 035 м2, представляващ ІV, кв. 3 по ПУП на в.з. „Бели 
скали“/

преходен

2 Незастроен ПИ № 02508.51.374 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ 
с площ от 621 м2, представляващ ІХ, кв. 3 по ПУП на в.з. „Бели 
скали“/

преходен

3 Незастроен ПИ № 02508.51.368 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ 
с площ от 679 м2, представляващ V, кв. 3 по ПУП на в.з. „Бели 
скали“/

преходен

4 Незастроен ПИ № 02508.51.370 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ 
с площ от 645 м2, представляващ VІ, кв. 3 по ПУП на в.з „Бели 
скали“/

преходен

5 Незастроен ПИ № 02508.51.369 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ 
с площ от 703 м2, представляващ VІІ, кв. 3 по ПУП на в.з „Бели 
скали“/

преходен

6 Незастроен ПИ № 02508.51.465 по кад. карта на гр. Балчик, с площ 
от 784 м2 /УПИ ХІІ, кв.7 по ПУП на в.з. “Бели скали”/  

преходен

7 Незастроено дворно място с площ 1289 м2, представляващо ПИ 
№ 48982.501.256 по кад. карта на с. Царичино /УПИ VІІ, кв.32 по 
ПУП на с. Царичино/

преходен

8 Незастроено дворно място с площ от 1216 м2, представляващо ПИ 
№ 67951.501.952 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв.44 по 
ПУП на с. Соколово/

нов

9 Незастроено дворно място с площ от 1212 м2, представляващо ПИ 
№ 67951.501.1106 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ХІІІ, кв.32 по 
ПУП на с. Соколово/

преходен

10 Незастроено дворно място с площ от 1645 м2, представляващо ПИ 
№ 67951.501.956 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІІ, кв. 45 по 
ПУП на с. Соколово/ 

преходен

11 Незастроено дворно място с площ от 1615 м2, представляващо ПИ 
№ 67951.501.957 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІV, кв. 45 по 
ПУП на с. Соколово/ 

преходен

12 Незастроено дворно място с площ от 1643 м2, представляващо ПИ 
№ 67951.501.958 по кад. карта на с. Соколово /УПИ V, кв. 45 по 
ПУП на с. Соколово/ 

преходен 

13 Незастроено дворно място с площ от 1071 м2, представляващо ПИ 
№ 67951.501.960 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв. 45 по 
ПУП на с. Соколово/ 

преходен

14 Незастроено дворно място с площ от 1098 м2, представляващо ПИ 
№ 67951.501.961 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІІ, кв. 45 по 
ПУП на с. Соколово/ 

преходен

15 Незастроено дворно място с площ от 1293 м2, представляващо ПИ 
№ 67951.501.953 по кад. карта на с. Соколово / УПИ VІІІ, кв. 44 по 
ПУП на с. Соколово/ 

преходен

16 Незастроено дворно място с площ от 1 294 м2, представляващо ПИ 
№ 67951.501.814 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ V, кв. 35 по 
ПУП на с. Соколово/

преходен

17 Незастроено дворно място с площ от 1 301 м2, представляващо ПИ 
№ 67951.501.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІ, кв. 35 по 
ПУП на с. Соколово/

преходен

18 Незастроено дворно място с площ от 1 337 м2, представляващо ПИ 
№ 67951.501.816 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІІ, кв. 35 по 
ПУП на с. Соколово/

преходен

19 Незастроено дворно място с площ от 1 273 м2, представляващо ПИ 
№ 67951.501.818 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХVІІ, кв. 35 
по ПУП на с. Соколово/

преходен

20 Незастроено дворно място с площ от 1 250 м2, представляващо ПИ 
№ 67951.501.819 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХХІ, кв. 35 по 
ПУП на с. Соколово/

преходен

21 Незастроено дворно място с площ от 965 м2, представляващо ПИ 
№ 69643.501.56 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ І, кв. 12 по 
ПУП на с. Стражица/

преходен

22 Незастроено дворно място с площ от 904 м2, представляващо ПИ 
№ 69643.501.67 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ Х, кв. 12 по 
ПУП на с. Стражица/

преходен

23 Незастроено дворно място с площ от 867 м2, представляващо ПИ 
№ 69643.501.66 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІ, кв. 12 по 
ПУП на с. Стражица/

преходен

24 Незастроено дворно място с площ от 830 м2, представляващо ПИ 
№ 69643.501.64 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІІ, кв. 12 по 
ПУП на с. Стражица/

преходен

25 Незастроено дворно място с площ от 815 м2, представляващо ПИ 
№ 69643.501.60 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІV, кв. 12 по 
ПУП на с. Стражица/

преходен

26 Незастроено дворно място с площ от 1558 м2, представляващо ПИ 
№ 58270.501.548 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ І-общ., кв. 23 по 
ПУП на с. Пряспа/

преходен 

27 Незастроено дворно място с площ от 1848 м2, представляващо ПИ 
№ 58270.501.549 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ ІІ-общ., кв.23 по 
ПУП на с. Пряспа/ 

преходен

28 Незастроено дворно място с площ от 2 079 м2, представляващо ПИ 
№ 58270.501.223 /УПИ І и ХІІІ кв. 22 по ПУП на с. Пряспа/ 

преходен

29 Пункт за изваряване на ракия, ведно с прилежащо дворно място с 
площ от 1015 м2 - ПИ № 58270.501.591 по кад. карта на с. Пряспа. 

преходен

30 ПИ № 66250.501.706 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /
УПИ ХІ-общ., кв. 45 по ПУП на с. Сенокос/ с площ от 1540 м2.

преходен

31 ПИ № 66250.501.442 по кад. карта на с.Сенокос, общ. Балчик, /
УПИ ХVІ, кв.29 по ПУП на с. Сенокос/, с площ 1062 м2.

преходен

32 ПИ № 66250.501.389 по кад. карта на с.Сенокос, общ.Балчик, /УПИ 
ХІV, кв.45 по ПУП на с. Сенокос/, с площ от 1009 м2.

преходен

33 Поземлен имот № 02508.4.85 по кад. карта на гр. Балчик, м. 
„Овчаровски плаж – юг”, с площ от 214 м2. 

нов

34 ПИ № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, 
Промишлена зона,  с площ от 3 624.00 м2 

преходен

35 Дворно място в гр. Балчик, ул. „Ал. Стамболийски“ № 35, ПИ № 
02508.83.18 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв.2064 по ПУП 
на гр. Балчик/, с площ от 478 м2.

преходен

36 ПИ № 02508.7.49 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-общ., кв. 1 
по ПУП на гр. Балчик, к.з.“Двореца“, с площ от 3 400.00 м2/

преходен

37 ПИ № 02508.7.367 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ-за отдих, 
кв.5006 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/, с площ от 1897 м2 

преходен

38 ПИ № 02508.7.59 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ, кв.2 по ПУП 
на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 706 м2   

преходен

39 ПИ № 02508.7.55 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв.2 по 
ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 708 м2

преходен

40 ПИ № 02508.55.114 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 3991 м2 преходен
41 ПИ № 02508.77.129 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 

по ПУП на гр. Балчик, ж.к „Балик“/, с площ от 2 283.00 м2/ 
преходен

42 ПИ № 02508.77.130 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 
по ПУП на гр. Балчик, ж.к „Балик“/, с площ от 4 294.00 м2/

преходен

43 Незастроено дворно място с площ от 384 м2 ПИ № 02508.72.47 по 
кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІІ, кв.1005 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

44 Незастроено дворно място с площ от 807 м2 ПИ № 02508.72.15 по 
кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв.3 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

45 Незастроено дворно място с площ от 499 м2 ПИ № 02508.72.16 по 
кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІ, кв.3 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

46 ПИ № 02508.74.289 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІХ-289, кв. 
1046 по ПУП на гр. Балчик/, с площ 446.00 м2

преходен

47 ПИ № 02508.74.258 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІ, кв.50 по 
ПУП на гр. Балчик/ с площ от 412 м2

преходен

48 ПИ № 02508.74.226 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ І, кв.2046 по 
ПУП на гр. Балчик/ с площ от 455 м2

 преходен

49 ПИ № 02508.74.227 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІ, кв.2046 по 
ПУП на гр. Балчик/ с площ от 462 м2

преходен 

50 ПИ № 02508.74.228 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ, кв.2046 
по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 445 м2

преходен

51 ПИ № 02508.74.303 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХХІІІ, 
кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 439 м2

преходен

52 ПИ № 02508.74.254 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІ, кв.50 по 
ПУП на гр. Балчик/ с площ от 426 м2

преходен

53 Незастроен терен с площ от 6 961 м2 в Промишлена зона, ПИ № 
02508.55.85 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

54 Търговски сграда - фурна с площ 242 м2 и прилежащо дворно 
място с площ 1300 м2 кв.14 УПИ ХХІІІ по ПУП на с. Дропла.

преходен 

55 Незастроено дворно място с площ от 1552 м2 ПИ 73095.501.525 по 
кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 2а по ПУП на с. Тригорци/

преходен 

56 Незастроено дворно място с площ от 1046 м2 ПИ 73095.501.526 по 
кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

57 Незастроено дворно място с площ от 1455 м2 ПИ 73095.501.527 по 
кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

58 Незастроено дворно място с площ от 1316 м2 ПИ 73095.501.528 по 
кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

59 Незастроено дворно място с площ от 1226 м2 ПИ 73095.501.531 по 
кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

60 Незастроено дворно място с площ от 1288 м2 ПИ 73095.501.532 по 
кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

61 Незастроено дворно място с площ от 1301 м2 ПИ 73095.501.533 по 
кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

62 Незастроено дворно място с площ от 1136 м2 ПИ 73095.501.534 по 
кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

63 Незастроено дворно място с площ от 1610 м2 ПИ 73095.501.522 по 
кад. карта на с. Тригорци /УПИ І-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

64 Незастроено дворно място с площ от 1476 м2 ПИ 73095.501.523 по 
кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

65 Незастроено дворно място с площ от 1480 м2 ПИ 73095.501.524 по 
кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ-2, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

66 Нежилищна сграда (приемна) с прилежащо дворно място ПИ 
02508.87.102 по кад. карта на гр. Балчик, ул. “Гео Милев” №3

преходен

67 Гараж в жилищен блок „Чайка”,  с площ от 16 м2 - самостоятелен 
обект в сграда 02508.84.96.1.11 по кад. карта на гр. Балчик.   

преходен

68 Гараж в жилищен блок „Чайка”, с площ от 19 м2 – самостоятелен 
обект в сграда 02508.84.96.1.8 по кад. карта на гр. Балчик.

преходен

69 Незастроено дворно място с площ от 4 788.00 м2 – ПИ № 
36453.501.44 по кад. карта на с. Карвуна 

нов

70 ПИ № 44882.501.26 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-26, кв. 4 по 
ПУП на с. Ляхово, с площ 2 235.00 м2/

преходен

71 ПИ № 44882.501.20 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-20, кв. 3 по 
ПУП на с. Ляхово, с площ 1 548.00 м2/

преходен

72 ПИ № 44882.501.21 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІ-21, кв. 3 по 
ПУП на с. Ляхово, с площ 1 436.00 м2/

преходен

73 Земеделска земя V категория с площ от 21 013 м2 – ПИ № 
53120.48.4 по кад. карта на с. Оброчище

преходен

74 Земеделска земя VІ категория с площ от 3000 м2 – ПИ № 
44882.22.100 по кад. карта на с. Ляхово

преходен

75 Земеделска земя – нива ІІІ категория с площ от 1 121 м2 – ПИ № 
66250.13.124 по кад. карта на с. Сенокос.

преходен

76 Земеделска земя – изоставена орна земя VІІ категория с площ от 
3 315 м2  – ПИ № 78639.16.18 по кад. карта на с. Църква 

нов

77 Земеделска земя – лозе VІІ категория с площ от 4 119 м2 – ПИ № 
78639.16.61 по кад. карта на с. Църква 

нов

Община Балчик има намерение да продава прилежащите терени 
към сградите на желаещите граждани, собственици на законно 
построени сгради върху общинска земя. 

Община Балчик има намерение да удовлетворява заявленията на 
граждани за прекратяване на съсобственост, чрез  продажба дела 
на общината в урегулирани поземлени имоти, продажба на имоти, 
регламентирани в специални закони. 

Община Балчик има намерение да удовлетворява заявленията на 
граждани за учредяване право на надстрояване и пристрояване на 
сгради, построени върху общинска земя. Да учредява възмездно и 
безвъзмездно право на строеж на лица, когато това е предвидено 
в закон.
Г. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на 
настанените в тях наематели. 

1 Апартамент № 1, ет.1, вх. Б, бл.22 жк „Балик” гр. Балчик /
самостоятелен обект в сграда 02508.76.18.5.21 по кад. карта на гр. 
Балчик/

преходен

2 Апартамент № 4, ет.1, вх.А, бл. 40 жк „Балик” гр. Балчик /
самостоятелен обект в сграда № 02508.77.64.1.4 по кад. карта на 
гр. Балчик/

нов

3 Апартамент №10, ет.3, вх. Б, бл.40 жк „Балик” гр. Балчик /
самостоятелен обект в сграда № 02508.77.64.1.30 по кад. карта на 
гр. Балчик/

нов 

4 Апартамент №6, ет.2, вх. А, бл.5 жк „Балик” гр. Балчик /
самостоятелен обект в сграда № 02508.79.16.2.6 по кад. карта на 
гр. Балчик/ 

нов

5 Апартамент №15, ет.5, вх.А, бл.9 жк „Балик” гр. Балчик /
самостоятелен обект в сграда № 02508.78.24.1.15 по кад. карта на 
гр. Балчик/

нов

ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 
Община Балчик през 2019 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през 
годината.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници
 „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1
По пета точка от дневния ред: Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за 
2019 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 506: На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, 
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 4, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните 
финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година, ПМС № 344 от 21.12.2018 
г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 година, ФО-1 от 15.01.2019 г. и Наредбата за условията 
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 
общината, общински съвет Балчик не приема бюджета на Община Балчик за 2019 година.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 20 общински съветници
 „ЗА” – 6; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 12 
По шеста точка от дневния ред: Одобряване на извършените разходи за 
командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на 
Общинския съвет за периода от 01.10.2018г. до 31.12.2018г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 507: 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 01.10.2018 до 31.12.2018г., в размер на  –  789.53лв., 
отчетени като разход по Функция “Общо държавни служби“, Д/ст 122, подпараграф 
10-51, и задгранични командировки в размер на 1 069.19лв., отчетени като разход по 
Функция “Общо държавни служби“, Д/ст 122, подпараграф 10-52.
2. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Председателя 
на ОБС Балчик за периода от 01.10.2018 до 31.12.2018г., в размер на  –  600,00лв., 
отчетени като разход по Функция “Общо държавни служби“, Д/ст 123, подпараграф 
10-51.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници
 „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По седма точка от дневния ред: Отдаване под наем на терен с площ от 60.00 кв.м., 
публична общинска собственост, находяща се в с. Сенокос.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 508: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, 
Общински съвет Балчик реши:
Дава съгласието си  за отдаване  под наем:
Терен с площ 60.00 кв.м , находящ се в с. Сенокос - публична общинска собственост, 
актуван с АОС №81/1998 г., целият  с обща площ  4 410.00 кв.м, чрез провеждане на  търг 
с тайно наддаване за срок от 5 години.

1. Утвърждава начална годишна наемна цена:
1.1. при провеждане на процедурата  за отдаване под наем на терен, чрез търг с тайно наддаване цената е в размер на  586.80  лв. /
Петстотин осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки/ без ДДС; Цената е определена съгласно Тарифа за определяне на базисните 
наемни цени на общински помещения  и терени на територията на Община Балчик - Зона 4, т.4.
2. До участие в търга се допускат кандидати които:
      2.1. са регистрирани по Търговския закон;
2.2. да нямат публични задължения;
3. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да:
3.1. използва имота, съгласно неговото предназначение , поставяне на преместваем обект за извършване на търговска дейност , като не 
променя предназначението му.
Същите следва да спазват предмета на дейност, а именно  поставяне на преместваем обект за извършване на търговска дейност , 
съгласно описаното предназначение ; 
4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
 „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По осма точка от дневния ред: Отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост, находящи се в с. Дропла, 
Здравна служба.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 509: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от Наредба определяща реда за 
придобиване, управление и разпореждане на общинско имущество, Общински съвет Балчик реши:
1. Дава съгласието си  за отдаване  под наем за срок от 5/пет/ години:
 1.1. помещение /стоматологичен кабинет/ с обща площ 12.00 кв.м,1/3 от чакалня и 1/3 от санитарен възел, всичко с площ 
18.62 кв.м; находящи се в “Здравна служба” с. Дропла- публична общинска собственост, актуван с АОС № 361/2000г.,
 1.2. помещение /лекарски кабинет №2/ с площ 17.28 кв.м, манипулационна №2 с площ 12.77 кв.м, 1/3 от чакалня с площ 
3.48 кв.м/обща площ 10.44 кв.м/и 1/3 от санитарен възел с площ 1.92 кв.м /обща площ 5.77 кв.м/, всичко с площ 35.45 кв.м, находящи се 
в “Здравна служба” с. Дропла- публична общинска собственост, актуван с АОС № 361/2000г., 
 1.3. помещение /лекарски кабинет № 1/  с площ 12.00 кв.м, манипулационна № 1 с площ 9.04 кв.м, 1/3 от чакалня с площ 
3.48 кв.м / обща площ 10.44 кв.м/ и 1/3 от санитарен възел с площ 1.92 кв.м / обща площ 5.77 кв.м/ всичко с площ 26.44 кв.м, находящи 
се в “Здравна служба” с. Дропла- публична общинска собственост, актуван с АОС № 361/2000г., 
чрез провеждане на  публично оповестен неприсъствен конкурс.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена:
2.1.  по т.1.1. при провеждане на процедурата  за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 72.17 лв. /седемдесет и 
два лева и седемнадесет стотинки/ без ДДС;  
2.2. по т.1.2. в размер на 137.40 /сто тридесет и седем лева и четиридесет стотинки/ без ДДС;  
2.3. по т.1.3. в размер на 102.48 лв./сто и два лева и четиридесет и осем стотинки/без ДДС . Наемната цена е определена по чл. 102 , ал.4  
от Закона за лечебните заведения.
3. До участие в конкурса се допускат кандидати които:
      3.1. са регистрирани по Търговския закон;
3.2. нямат публични задължения;
3.3  да са завършили висше образование по медицина
 4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да:
4.1. използва имота, за медицински кабинет, като не променя предназначението му.
Същите следва да спазват предмета на дейност, а именно първична извънболнична медицинска помощ  съгласно описаното 
предназначение ; 
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
 „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По девета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.952 по кад. карта на с. Соколово.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 510: 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 № 
3332/04.08.2008 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 67951.501.952 по кадастралната карта на с. Соколово 
(УПИ VІІ, кв. 44 по ПУП на с. Соколово) с площ от 1 216 м2 (хиляда двеста и шестнадесет квадратни метра).   
 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 060.00 лв. (десет  хиляди и шестдесет 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
 „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По десета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.953 по кад. карта на с. Соколово.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 511: 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 № 
3333/04.08.2008 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 67951.501.953 по кадастралната карта на с. Соколово 
(УПИ VІІІ, кв. 44 по ПУП на с. Соколово) с площ от 1 293 м2 (хиляда двеста деветдесет и три квадратни метра).   
 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 700.00 лв. (десет хиляди и седемстотин 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
 „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
По единадесета точка от дневния ред: Приемане на Решение за одобряване на извънсъдебна спогодба и за безвъзмездно 
предоставяне на идеална част от имот – общинска собственост.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 512: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, 
ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 60, ал. 2 от Наредба, определяща реда за придобиване,  
управление и разпореждане с общинско имущество,  и отправено до Общинска администрация - Балчик предложение от Димитричка 
Александрова Анастасова и Анастасия Александрова Костова и двете от гр. Варна, Общински съвет Балчик не дава съгласие за 
одобряване на извънсъдебна спогодба и за безвъзмездно предоставяне на идеална част от имот – общинска собственост.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 20 общински съветници
 „ЗА” – 5; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 15
По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ № 513: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат 
еднократни финансови помощи, както следва:
1. Борко Иванов Живков от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева. 
2. Бера Османова Демирова от гр. Балчик,  за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева. 
3. Сеза Незмиева Ешреф от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300,00 (триста) лева. 
4. Бейхан Осман Осман от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева. 
5. Рита Иванова Чакърова от гр. Балчик, за социално подпомагане в размер на 100,00 (сто) лева. 
6. Йордан Маринов Върбанов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева. 
7. Сийка Колева Станева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 450,00 (четиристотин и петдесет) лева. 
8. Недживан Мустафова Илмиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300,00 (триста) лева. 
9. Гинка Кирилова Асенова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. 
10. Русанка Миткова Стоянова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. 
11. Роман Илиев Маринов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева. Същият да представи фактура за закупуване на 
инпланти пред ПКЗССД.
12. Надежда Радославова Дженкова от с. Гурково, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева. 
13. Марийка Божилова Радушева от с. Соколово, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева. 
14. Далия Василева Стоянова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева. 
15. Никола Диков Симеонов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева. 
16. Галя Маринова Маринова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. 
17. Сеер Мехмед Иванова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. 
18. Калинка Иванова Мирчева от с. Безводица, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници
 „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0, 1 не гласува
По тринадесета точка от дневния ред: Участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ АД, гр. Добрич.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 514: На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Балчик, РЕШИ:
Съгласува следната позиция на Община Балчик по точките от дневния ред на 
редовното заседание на Асоциацията по ВиК, както следва:
1. Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров заместник- кмет с ресор „Устройство на територията, 
туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология“ в Община Балчик да гласува според настоящото решение. Указва на 
упълномощения представител да участва в гласуването, като се води от интересите на община Балчик.
2. При невъзможност за присъствие на основния упълномощен представител, 
определя за резервен член - инженер Пламен Сидеров Тодоров - старши специалист в 
отдел „Инвестиционна дейност и контрол“ в Община Балчик.
3. Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложеното Решение № 1: 
- Община Балчик гласува да се приеме годишния отчет за дейността на 
Асоциацията по ВиК - Добрич за 2018 г.
4. Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложеното Решение № 2: 
- Община Балчик гласува да се приеме отчет за изпълнение на бюджета на 
Асоциацията по ВиК - Добрич за 2018 г.
Забележка: - Вноските на държавата и по общини, формиращи проектобюджета за 
2019 г. остават непроменени, като за Община Балчик вноската е в размер на 2 982,86 лв.
5. Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложеното Решение № 3: 
- Община Балчик гласува да се приеме бюджета на Асоциацията по ВиК - Добрич 
за 2019 година, при вноска на Държавата в бюджета 15000 лв.;
6. Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложеното Решение № 4: 
- Община Балчик гласува съгласно чл. 198п, ал. 5, т. 2 и 3 от Закона за водите, за 
сключване на допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги сключен на 07.03.2016 г., в сила от 01.05.2016 г. между 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД гр. Добрич и упълномощава Председателя на Асоциацията 
по ВиК Добрич да го подпише от името на Асоциацията.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 20 общински съветници
 „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

ИЛИЯН СТАНОЕВ,
Председател на ОбС Балчик


