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На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.22, 
23 и 24, ал. 2 от НОАМТЦУ на ОбС-Балчик и 
Заповед 231/23..02.2021 г. на Кмета на Община 

Балчик 

      1. Обявява процедура за отдаване на сво-
бодни тротоарни площи, общинска собственост, по 
алея “Двореца” в град  Балчик.

       2. Цел на процедурата: отдаване на тротоарни площи за из-
вършване на търговска дейност, съгласно одобрена от Кмета на 
Община Балчик схема за ползване на тротоарна площ.
     2.1. Тротоарна такса в размер на  915,00 лв. /1 098,00 лв. с 
вкл. ДДС / за 3 м2 за периода от 01.04.2021 г. до 30.09.2021 г., за 
извършване на търговска дейност /с предмет – сувенири, бижу-
терия, сладолед, количка за бързо хранене, ядки, цветя, печатни 
изделия, пакетирани подправки, бюро за обмяна на валута/. Так-
сата е определена съгласно чл. 22, ал. 1, 4, 5, чл. 23, ал. 1 а/ и ал. 3 
от НОАМТЦУ на ОбС – Балчик.

        Периода за отдаване на площите е от 01.04.2021 г. – 30.09.2021 
г.

     3. Условия за участие :
   
     3.1. Всеки кандидат има право да участва само за един обект.
     3.2. Всеки кандидат следва да спазва предмета на дейност на 
отдадената му тротоарна площ, съгласно одобрената схема.

     С предимство се  класират търговци с адресна регистрация 
на територията на Община Балчик, инвалиди и социално слаби.
      Фирмите, кандидатстващи за тротоарно площ – общинска 
собственост по алея „Двореца“ /дясна страна – посока „Дворе-
ца“/ с предмет на дейност – продажба на сладолед при евенту-
алното спечелване на съответното място следва да се обърнат 
към лицензирана фирма за монтаж на пасантен електромер и 
свързване към системата на Общ. Балчик /гл. електромер на 
Общ. Балчик/. Разходите се поемат от фирмата кандидатстваща 
за тротоарната площ.
         Преди започване на дейността де се съзира съответното 
длъжностно лице от ОбА – Балчик / Добри Добрев – гл. енерге-
тик, тел. 0895/554 036 /, като му се предоставят начални данни и 
дата на засичане. Същото да бъде извършено и в края на летни-
ят сезон /не по късно от 05.10.2021 г./, за да се определи сумата за 
плащане.
    Фирмите, кандидатстващи за тротоарно площ – общинска соб-
ственост по алея „Двореца“ /дясна страна – посока „Двореца“/ 
с предмет на дейност – продажба на сувенири и др. след евенту-
ално спечелване на мястото следва при упражняване на търгов-
ската дейност да използват единствено електричество за освет-
ление. Същите могат да използват гл. електромер на Община 
Балчик или да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж 
на пасантен електромер и свързване към системата на Община 
Балчик, като разходите се поемат от фирмата кандидатстваща 
за тротоарната площ. В края на летният сезон ще им бъде опре-
делена сума за плащане от Община Балчик.

         4. Документи за участие в класирането :
                  4.2. Декларация, че лицето ще спазва предмета на дей-
ност на отдаденото тротоарно право - Приложение № 2.   
         4.3. Заявление – декларация за участие по образец.
         4.4. Декларация в свободен текст, отразяваща желанието 
на фирмата, отнасящо се до използване на електроенергия по 
време на летния сезон-Приложение №1.
                  Комплектите с необходимите декларации се получават 
от стая №105, отдел “ОХССД” в ОбА – Балчик.
          
       Срокът за приемане на предложения за участие е от 26.02.2021 
г. до 12.03.2021 г. до 15.30 ч. в информационния център на ОбА – 
Балчик, адрес пл. “21 ІХ” № 6. 
       В седем дневен срок след крайната дата на приемане на 
предложенията за участие, комисията разглежда постъпилите 
заявления и изготвя списък на одобрените кандидати. Списъкът 
се представя за съгласуване на Кмета на Община Балчик, след 
което се поставя на видно място на информационното табло в 
Община Балчик и се публикува в интернет страницата на общи-
ната - www.balchik.bg.
       Одобрените кандидати следва да заплатят дължимите суми в 
срок до 16.04.2021 г. на касата на Община Балчик. Тротоарните 
площи /места, съгласно одобрена схема/, за които не е заплатена 
такса в срок ще бъдат предоставени на други кандидати.
      На всички одобрени и заплатили в срок ще бъдат изготвени 
Разрешителни за извършване на търговска дейност. 

     За справки : тел. 0579/7 - 10 – 54 
     Силвия Николова -  гл.спец.наеми 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПОКАНА

   
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25февруари 2021 година от 09.ºº часа, 
в КИЦ „Мелницата” в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински 

съвет - Балчик, при следния
Д н е в е н  р е д:

1.Кандидатстване пред Министерството на труда и социалната политика, чрез Фонд „Социална 
закрила” по Проект „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната 
база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за 
предоставяне на социални услуги”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
2.Участие в редовно неприсъствено Общо събрание на асоциацията по ВиК на обособената терито-
рия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
3.Отпускане на лимит на гориво, за общинските автомобили, предоставени за ползване от Община 
Балчик на РУ Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
4.  Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 
г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
5.Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за  2021г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
6. Разглеждане на предложение от „Пермаш – Дими“ ЕООД гр. Добрич за сключване на предвари-
телен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
7. Инвестиционни проекти, след реализирането на които се предвижда да се разкрият  минимум 50 
постоянни  работни места за ПИ №7863936.8 и ПИ №78639.6.10 по КК на с. Църква, Общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
8.Разглеждане на предложение от „Албена“ АД за закупуване на общински имот- земеделска земя 
в м. „Момчил“, в землището на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
9. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.103 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете 
чешми“

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
10. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.16 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете 
чешми“ 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
11. Разглеждане на заявление от Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова от гр. Балчик за закупуване на 
общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
12.Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз напътници на територията 
на община Балчик за 2021 година

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик.
13.Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собстве-
ност, представляващи терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с обща 
площ 2,20 кв. м 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
14. Освобождаване на задължени лица предприятия, преустановили стопанската си дейност, 
осъществявана в недвижим имот на територията на община Балчик, вследствие на извънредното 
положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. от заплащане на такса битови отпадъци за 
услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
15.Програма за опазване на околната среда на община Балчик с период на действие 2021 - 2025г. 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
16.Разглеждане на заявление от ЕТ „Васил Григоров“ за учредяване право на пристрояване към 
съществуваща търговска сграда в гр. Балчик, жк „Балик”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
17. Изменение и допълнение на Решение № 245, взето с Протокол №17 от 28.01.2021г., за до-
бавяне на следните два имота- пасища и мери от общинския поземлен фонд с идентификатори 
53120.104.39- 63.46 дка и 53120.19.129-101.82 дка в списъка на пасищата и мерите за общо ползва-
не /чл.37о от ЗСПЗЗ/ в землището на с. Оброчище

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
18.Сключване на договори за наем по реда на чл.102, ал.3 от Закона за лечебните заведения

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
19. Вземане на решение на Общински съвет за удължаване на Договор подписан между Община 
Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
20.Приемане на промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, (приета 
с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело 
№ 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 
10, публикувано на
17.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с 
Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 
29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486 от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 
536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 
23.04.2020 г. на ОбС Балчик), публикувани на интернет страницата на Община Балчик на основа-
ние чл.26, ал.2 от ЗНА.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
21.Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.232 по кадастралната карта на гр. Балчик 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
22.Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.231 по кадастралната карта на гр. Балчик 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
23.Отдаване под наем на язовир „Ляхово“ – публична общинска собственост, находящ се в земли-
щето на с. Оброчище, общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
24.Предложение за приемане на Общински план за младежта  за 2021 г. на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
25. Разни.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик


