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По първа точка от дневния ред:1.Кандидатстване 
пред Министерството на труда и социалната 
политика, чрез Фонд „Социалната 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”.
В залата присъстват 20общински съветници
Поименно гласуване , със „ЗА” – 20; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” – 0, 
РЕШЕНИЕ №249:На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от 
ЗМСМА, и във връзка с кандидатстване за финансиране от фонд 
„Социална закрила” за реализиране на проект за модернизация 
на съществуващата материална база за предоставяне на 
социалните услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд от 
Домашен социален патронаж, Общински съвет Балчик:
1.Дава съгласие община Балчик да кандидатства с проект 
за модернизация на съществуващата материална база за 
предоставяне на социалните услуги - Обществена трапезария 
и Топъл обяд от Домашен социален патронаж град Балчик на 
обща стойност 39 876,59 лева с ДДС.
2. Декларира, че ще осигури собствени финансови средства в 
размер на 10% от общата стойност на проекта, равняваща се на 
3 987,66 лв. с ДДС.
3. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме 
всички необходими фактически и правни действия в 
изпълнение на настоящото решение.
По втора точка от дневния ред:Участие в редовно неприсъствено 
Общо събрание на асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Добрич
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 20 общински съветници
Гласуване с вдигане на ръкасъс „ЗА” – 20; ПРОТИВ” – 0; 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, 
РЕШЕНИЕ №250: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 и писмо с вх. №09-00-113/10.07.2020г. на 
Асоциация но водоснабдяване и канализация на обособената територия, 
обслужвана от “ВиК Добрич” АД- гр. Добрич, Общински съвет- гр. Балчик

РЕШИ:
 Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров- 
заместник- кмет с ресор “Устройство на територията, туризъм, 
еврофондове, международно сътрудничество и екология» да вземе участие 
и гласува на редовното неприсъствено заседание на Общото събрание на 
Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 
обслужвана от “ВиК Добрич” АД- гр. Добрич, което ще се проведе на 
02.03.2021г. в Зала “Пресцентър” на Областна администрация- гр. Добрич
 Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложените 
решения:
По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на 
годишен отчет за дейността на АВиК на обособена територия, обслужвана 
от „ВиК Добрич“ АД- гр. Добрич за 2020г.;
По т. 2 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на отчет 
за изпълнението на бюджета на АВиК Добрич за 2020г.;
По т. 3 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на 
бюджет на АВиК Добрич за 2021 г.
По трета точка от дневния ред:Отпускане на лимит на гориво, за 
общинските автомобили предоставени за ползване от Община 
Балчик на РУ Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
В залата присъстват 20 общински съветници

Гласуване с вдигане на ръка със „ЗА” – 20; ПРОТИВ” – 0; 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0,
РЕШЕНИЕ №251На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, в 
съответствие с чл.34 от Наредбата определяща реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество:
1.Общински съвет Балчик определя месечен лимит за 2021 г. на 
автомобилите собственост на Община Балчик и предоставени за 
ползване на РУ на МВР-Балчик в размер на 150 литра бензин А95Н.
2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи 
действия за изпълнение на решението.
По четвърта точка от дневния ред:Годишна програма за управление 
и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 20 общински съветници
Поименно гласуване със „За” –20; „Против” – 0 „Въздържал се” – 0;
РЕШЕНИЕ №252:На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от 
ЗМСМА; чл. 8, ал. 9 от  Закона за общинската собственост приема 
годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост по реда на ЗОС през 2021 г., съгласно приложението.   

П Р О Г Р А М А
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ 
2021 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящата програма отразява намеренията на Община Балчик за 
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 
2021 год. Тя съдържа:
1. Прогноза за очакване приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска 
собственост;
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

    200 000

2. Отдаване под наем на земеделска земя     900 000

Всичко от управление на имоти-
общинска собственост

 1 100 000

Б. От разпореждане с имоти - 
общинска собственост

1. Продажба на земя - общинска 
собственост

    350 000

2. Учредено възмездно право на строеж       10 000

3. Продажба на сгради – общинска 
собственост

    150 000

Всичко от разпореждане на имоти-
общинска собственост

    510 000

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ № 18

от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 25февруари 2021 година

Всичко приходи  1 610 000

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 - заведение за хранене с площ 147.63 кв.м.  на ул. Димитър 
Желев (Витоша) №1, гр. Балчик Преходен

2
Помещение - стоматологичен кабинет с площ 23 кв.м. на първи етаж в 
сградата на “МЦ I” EOOД , гр. Балчик Преходен

3
Помещение - медицински кабинет с площ 32.57 кв.м. на втори етаж в 
сградата на “МЦ I” EOOД, гр. Балчик Преходен

4
Помещение - медицински кабинет с площ 37.57 кв.м. на втори етаж в 
сградата на “МЦ I” EOOД, гр. Балчик Преходен

5
Помещение - медицински кабинет с площ 29.57 кв.м. на втори етаж в 
сградата на “МЦ I” EOOД, гр. Балчик Преходен

6
Помещение - медицински кабинет с площ 24.53 кв.м. на втори етаж в 
сградата на “МЦ I” EOOД, гр. Балчик Преходен

7
Помещение - медицински кабинет с площ 32.57  кв.м. на втори етаж в 
сградата на “МЦ I” EOOД, гр. Балчик Преходен

8
Помещение - стоматологичен кабинет с площ 15 кв.м. на втори етаж в 
сградата на “МЦ I” EOOД, гр. Балчик Преходен

9
Тераса за извършване на ресторантьорска дейност на алея Дамба с площ 
2105 кв.м. , гр. Балчик Преходен

10 Терен с площ 15 кв.м. за поставяне на павилион, в.з. Фиш-Фиш, гр. Балчик Преходен

11
Помещение - стоматологичен кабинет с площ 18 кв.м. на първи етаж в 
сградата на “МЦ I” EOOД , гр. Балчик Преходен

12
Помещение - медицински кабинет с площ 34.57 кв.м. на втори етаж в 
сградата на “МЦ I” EOOД, гр. Балчик Преходен

13 Терен за поставяне на ЗХР с площ 135 кв.м. на к.з. Двореца, гр. Балчик Преходен

14 Терен с площ 18 кв.м. за поставяне на павилион, с. Оброчище Преходен

15 Терен за поставяне на ЗХР с площ 207 кв.м. на к.з. Двореца, гр. Балчик Преходен

16
Терен за поставяне на електронни съобщителни съоръжения с площ 500 
кв.м., м. Сухите лозя, гр. Балчик Преходен

17
Тераса за извършване на ресторантьорска дейност на алея Дамба с площ 
163.70 кв.м. , гр. Балчик Преходен

18 Терен за поставяне на ЗХР с площ 265 кв.м. на к.з. Двореца, гр. Балчик Преходен

19 Терен за поставяне на павилион с площ 14 кв.м., с. Кранево Преходен

20
11 бр. павилиони, всеки с площ от 4.5 кв.м., находящи се на алея “Двореца”, 
гр. Балчик Преходен

21 Тротоарно прааво по алея “Двореца”, гр. Балчик Преходен

22 Язовир Ляхово, Землище Оброчище с площ 52485.00 м2,ПИ 53120.45.27 Нов

23
Обособени части от имоти за поставяне на рекламно-информационни 
елементи в гр. Балчик Преходен

24 Обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд Преходен

Б. Имоти, които Община Балчик има 
намерение да продаде

1 ПИ № 67951.501.952 по кад. карта на с. 
Соколово /УПИ VІІ, кв.44 по ПУП на с. 
Соколово/ с площ 1 216 м2

преходен

2 ПИ № 67951.501.1106 по кад. карта на с. 
Соколово /УПИ ХІІІ, кв.32 по ПУП на с. 
Соколово/ с площ 1 212 м2

преходен

3 ПИ № 67951.501.956 по кад. карта на с. 
Соколово /УПИ ІІІ, кв. 45 по ПУП на с. 
Соколово/ с площ 1 645 м2

преходен

4 ПИ № 67951.501.957 по кад. карта на с. 
Соколово /УПИ ІV, кв. 45 по ПУП на с. 
Соколово/ с площ 1 615 м2

преходен

5 ПИ № 67951.501.958 по кад. карта на с. 
Соколово /УПИ V, кв. 45 по ПУП на с. 
Соколово/ с площ 1 643 м2

преходен 

6 ПИ № 67951.501.960 по кад. карта на с. 
Соколово /УПИ VІІ, кв. 45 по ПУП на с. 
Соколово/  с площ 1 071 м2

преходен

7 ПИ № 67951.501.961 по кад. карта на с. 
Соколово /УПИ VІІІ, кв. 45 по ПУП на с. 
Соколово/ с площ 1 098 м2

преходен

8 ПИ № 67951.501.814 по кад. карта на с. 
Соколово, /УПИ V, кв. 35 по ПУП на с. 
Соколово/ с площ 1 294 м2

преходен

9 ПИ № 67951.501.815 по кад. карта на с. 
Соколово, /УПИ VІ, кв. 35 по ПУП на с. 
Соколово/ с площ 1 301 м2

преходен

10 ПИ № 67951.501.816 по кад. карта на с. 
Соколово, /УПИ VІІ, кв. 35 по ПУП на с. 
Соколово/ с площ 1 337 м2

преходен

11 ПИ № 67951.501.818 по кад. карта на с. 
Соколово, /УПИ ХVІІ, кв. 35 по ПУП на с. 
Соколово/ с площ 1 273 м2

преходен

12 ПИ № 69643.501.56 по кад. карта на с. Стражица, 
/УПИ І, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 
965 м2

преходен

13 ПИ № 69643.501.67 по кад. карта на с. Стражица, 
/УПИ Х, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 
904 м2

преходен

14 ПИ № 69643.501.66 по кад. карта на с. Стражица, 
/УПИ ХІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 
867 м2

преходен

15 ПИ № 69643.501.64 по кад. карта на с. Стражица, 
/УПИ ХІІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 
830 м2

преходен

16 ПИ № 69643.501.60 по кад. карта на с. Стражица, 
/УПИ ХІV, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с 
площ 815 м2

преходен

17 Пункт за изваряване на ракия, ведно с 
прилежащо дворно място с площ от 1 015 м2 - 
ПИ № 58270.501.591 по кад. карта на с. Пряспа. 

преходен

18 ПИ № 66250.501.456 по кад. карта на с. Сенокос, 
общ. Балчик, /УПИ ІV, кв35. по ПУП на с. 
Сенокос/ с площ от  1 065 м2.

преходен

19 ПИ № 66250.501.389 по кад. карта на с.Сенокос, 
общ.Балчик, /УПИ ХІV, кв.45 по ПУП на с. 
Сенокос/, с площ от 1 009 м2.

преходен

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

преходен

21 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

22 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 м2/

преходен

23 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

24 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

25 ПИ № 02508.55.113 по кад.карта на гр.Балчик, с 
площ 5000 м2

преходен

26 ПИ № 02508.55.114 по кад. карта на гр. Балчик, с 
площ от 3 991 м2 

преходен

27 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

28 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 м2

преходен

29 ПИ № 02508.72.47 по кад. карта на гр. Балчик /
УПИ VІІІ, кв.1005 по ПУП на гр. Балчик/с площ 
383 м2

преходен

30 ПИ № 02508.72.15 по кад. карта на гр. Балчик /
УПИ VІ, кв.3 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 
807 м2

преходен

31 ПИ № 02508.85.106 по кад. карта на гр. Балчик 
/УПИ ХХ кв213по ПУП на гр. Балчик/ с площ 
131 м2

преходен

32 ПИ № 02508.74.289 по кад. карта на гр. Балчик, /
УПИ ІХ-289, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик/, с 
площ 446 м2

преходен

33 ПИ № 02508.74.290 по кад. карта на гр. Балчик /
УПИ Х, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 
от 437 м2

преходен

34 ПИ № 02508.74.230 по кад. карта на гр. Балчик /
УПИ V, кв.2046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 
от 313 м2

преходен

35 ПИ № 02508.74.300 по кад. карта на гр. Балчик /
УПИ ХХ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 
от 428 м2

преходен

36 ПИ № 02508.74.299 по кад. карта на гр. Балчик /
УПИ ХІХ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 
от 438 м2

преходен

37 ПИ № 02508.74.298 по кад. карта на гр. Балчик 
/УПИ ХVІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с 
площ от 440 м2

преходен

38 ПИ № 02508.74.294 по кад. карта на гр. Балчик /
УПИ ХІV, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 
от 457 м2

преходен

39 ПИ № 02508.74.293 по кад. карта на гр. Балчик /
УПИ ХІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 
от 441 м2

преходен

40 ПИ 02508.74.231 по кад.карта на гр.Балчик /
УПИ VІ, кв.2046 по ПУП на гр.Балчик/ с площ 
318.00 м2

нов

41 ПИ 02508.74.232 по кад.карта на гр.Балчик /
УПИ VІІ, кв.2046 по ПУП на гр.Балчик/ с площ 
321.00 м2

нов

42 ПИ № 02508.81.16 по кад.карта на гр.Балчик, 
м.“Двете чешми“ с площ  398.00 м2

нов

43 ПИ № 02508.81.103 по кад.карта на гр.Балчик, 
м.“Двете чешми“ с площ  466.00 м2

нов

44 ПИ № 02508.81.38 по кад.карта на гр.Балчик, 
м.“Двете чешми“ с площ  356.00 м2

нов

45 ПИ № 02508.81.61 по кад.карта на гр.Балчик, 
м.“Двете чешми“ с площ  326.00 м2

нов

46 ПИ № 02508.81.33 по кад.карта на гр.Балчик, 
м.“Двете чешми“ с площ  194.00 м2

нов

47 ПИ № 02508.81.32 по кад.карта на гр.Балчик, 
м.“Двете чешми“ с площ  208.00 м2

нов

48 ПИ № 02508.81.51 по кад.карта на гр.Балчик, 
м.“Двете чешми“ с площ  715.00 м2

преходен

49 ПИ № 02508.84.72 по кад.карта на гр.Балчик /
УПИ ІV, кв.331 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 
178.00 м2

нов

50 ПИ 39459.506.303 по кад.карта на с.Кранево, 
м.“Поляните“ с площ 268.00 

нов

51 ПИ № 53120.106.283 по кад.карта на с.Оброчище 
, земеделска земя с площ 5 125.00 м2

преходен


