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XXI - 371, кв.30 по ПУП на с. Соколово, целият с площ от
581 м2, като Татяна Золотилова и Сергей Золотилов изку-
пят частта на Община Балчик, равняваща се на 14 м2 (чети-
ринадесет квадратни метра) идеални части, актувани с
АОС№ 4397/08.01.2015 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част
от имота в размер на 112.00 лв. (сто и дванадесет 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 18
общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за

прекратяване на съсобственост между община Балчик и
„Милев 2000” ЕООД, по отношение на ПИ № 39459.502.225.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 769: 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. № 30-1302-1/
07.01.2015 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да
се прекрати съсобствеността между Община Балчик и
“Милев 2000” ЕООД с ЕИК ******, представлявано от
Светослав Костадинов Милев, по отношение на ПИ №
39459.502.225 по кадастралната карта на с. Кранево, УПИ
III, кв.27 по ПУП на с. Кранево, целият с площ от 1043 м2,
като Светослав Костадинов Милев изкупи частта на Община
Балчик, равняваща се на 93 м2 (деветдесет и три квадратни
метра) идеални части, актувани с АОС № 4398/08.01.2015 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от
имота в размер на 4650.00 лв. (четири хиляди шестстотин 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 18
общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за

прекратяване на съсобственост между община Балчик и
Пламен Костадинов Малчев, по отношение на ПИ №
02508.2.92.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 770: 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. № 94П-222-1/
05.01.2015 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да
се прекрати собствеността между община Балчик и Пламен
Костадинов Малчев от гр. Добрич, по отношение ПИ №
02508.2.92 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХІІ,
кв. 4 по ПУП на вилна зона „Момчил”), целият с площ от
576 мІ, като Пламен Костадинов Малчев изкупи частта на
Община Балчик, равняваща се на 76 мІ,  (седемдесет и шест
квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4396/
06.01.2015 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от
имота в размер на 2280.00 лв. (две хиляди двеста и осемдесет
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 18
общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за

прекратяване на съсобственост между община Балчик и
Михаил Вълев Станчев, по отношение на ПИ № 02508.51.124.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 771: 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. № 94М-616-8/
17.12.2014 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да
се прекрати съсобствеността между община Балчик и Ми-
хаил Вълев Станчев от гр. Балчик, по отношение ПИ №
02508.51.124 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ
ХХVІ, кв. 18 по ПУП на вилна зона „Белите скали”), целият
с площ от 646 мІ като Михаил Вълев Станчев изкупи частта
на Община Балчик, равняваща се на 76 мІ,  (седемдесет и
шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС №
3812/05.01.2010 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от
имота в размер на 1900.00 лв. (хиляда и деветстотин 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 18
общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По деветнадесета точка от дневния ред: Даване на разре-

шение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Удъл-
жаване на кабелно трасе за захранване на базова станция
№ 4066 на „Теленор” в ПИ 53120.36.107 на землището на с.
Оброчище, община Балчик” и одобряване на задание към
ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 772: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от

ЗМСМА, съгласно чл.124а ал.1 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за
изработване на ПУП-Парцеларен план за “Удължаване на
кабелно трасе за захранване на базова станция № 4066 на
“Теленор” в ПИ 53120.36.107 на землището  на с.Оброчи-
ще, Община Балчик”  съгласно приложено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на
община Балчик, да се публикува на интернет страницата и
в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По двадесета точка от дневния ред: Даване на разреше-

ние за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Захран-
ващ водопровод за водоснабдяване на екологичен паси-
щен комплекс в ПИ 02508.90.766 по кадастралната карта на
м. „Момчил”, град Балчик” и одобряване на задание към
ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 773: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от

ЗМСМА, съгласно чл.124а ал.1 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за
изработване на ПУП-Парцеларен план за “Захранващ во-
допровод за водоснабдяване на екологичен пасищен комп-
лекс в ПИ 02508.90.766 по кадастралната карта на гр.Бал-
чик”  съгласно приложено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на
община Балчик, да се публикува на интернет страницата и
в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По двадесет и първа точка от дневния ред: Даване на

разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за
„Подземен електропровод  НН за захранване на ПИ
78639.16.118 по кадастралната карта на с. Църква, община
Балчик” и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 774: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от

ЗМСМА, съгласно чл.124а ал.1 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за
изработване на ПУП-Парцеларен план за “Подземен елек-
тропровод  НН за захранване на ПИ 78639.16.118 по кадаст-
ралната карта на с.Църква, Община Балчик”  съгласно при-
ложено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на
община Балчик, да се публикува на интернет страницата и
в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По двадесет и втора точка от дневния ред: Даване на

предварително съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ
ІХ, УПИ Х в кв. 43 и промяна на улична регулация по имотни
граници за УПИ ІХ и УПИ Х в кв. 43 по плана на „Стопански
двор” с. Соколово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 775: І. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11 от

ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на
територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ, УПИ Х в кв.43 и промя-
на на улична регулация по имотни граници за УПИ ІХ и
УПИ Х в кв.43 по плана на “Стопански двор” с.Соколово,
Община Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на
община Балчик, да се публикува на интернет страницата и
в един местен вестник.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18
общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По двадесет и трета точка от дневния ред: Даване на

разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.617
по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 776: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от

ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на
територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за
изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.617 с цел застрояване
на “Ов”  /ваканционно селище/ по кадастралната карта на
гр.Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на
община Балчик, да се публикува на интернет страницата и
в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
17  „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Даване на

разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.544
по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 777: І. На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 от

ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на
територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за
изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.544 с цел застроя-
ване на “Ов”   /ваканционно селище/ по кадастралната кар-
та на гр.Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на
община Балчик, да се публикува на интернет страницата и
в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
17  „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По двадесет и пета точка от дневния ред: Даване на

разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.614
по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 778: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от

ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на
територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за
изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.614 с цел застрояване
на “Ов”  /ваканционно селище/ по кадастралната карта на
гр.Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на
община Балчик, да се публикува на интернет страницата и
в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
17  „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По двадесет и шеста точка от дневния ред: Даване на

разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.620
по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов   кмет на общината
РЕШЕНИЕ 779: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от

ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на
територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за
изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.620 с цел застроя-
ване на “Ов”  /ваканционно селище/ по кадастралната кар-
та на гр.Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на
община Балчик, да се публикува на интернет страницата и
в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
17  „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
По двадесет и седма точка от дневния ред: Предложение

за предоставяне на мандат за представляване на община
Балчик за заседанието на Общото събрание на Асоциацията
по ВиК в обособената територия, обслужвана от „ВиК”
ЕООД гр. Добрич.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 780: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І,

т. 15 от ЗМСМА, във вр. с чл.198е,ал.5 Закона за водите и чл.
5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността
на Асоциациите по водоснабдяване и канализация,
Общински съвет - Балчик ПРЕДОСТАВЯ мандат на г-н
Стелиян Обретенов Железов  зам.-кмет по строителството
на Община Балчик да представлява Община Балчик на
заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК
в обособената територия, обслужвана от “ВиК” ЕООД
гр.Добрич, което ще се проведе на 26.02.2015г. от 10.30ч. в
зала “Пресцентър” на Областна администрация Добрич и
да изрази следната позиция на Община Балчик по
предварително обявения дневен ред на заседанието:

1. По точка първа от дневния ред: Да гласува “За”
приемане на отчета за изпълнение бюджета на Асоциацията
по ВиК в обособената територия, обслужвана от “ВиК”
ЕООД гр.Добрич;

2. По точка втора от дневния ред: Да гласува “За”
приемане отчета за дейността на Асоциацията по ВиК в
обособената територия, обслужвана от “ВиК” ЕООД
гр.Добрич;

3. По точка трета от дневния ред: Да гласува “За” вземане
на решение за принципно съгласие за сключване на дого-
вор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК
услуги с действащия оператор по реда на чл.198п,ал.1ь
предл. Първо от Закона за водите;

4. По точка четвърта от дневния ред: Да гласува “За”
приемане на бюджета на  Асоциацията по ВиК в
обособената територия, обслужвана от “ВиК” ЕООД
гр.Добрич за 2015 година;

5. По точка пета от дневния ред: Да гласува по свое
усмотрение, но само в защита интереса на Община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18
общински съветници

18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”




