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По девета точка от дневния ред: 
Одобряване на пазарна оценка за 
продажба на ПИ № 39459.502.252 
по кадастралната карта на с. 

Кранево.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
В залата присъстват 20 общински съветници
Поименно гласуване „ЗА” –20; ПРОТИВ” – 0; 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0; 

РЕШЕНИЕ №211: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във 
връзка със заявление вх. № ОС-3012-6/24.08.2020 
г., Общински съвет – Балчик одобрява пазарна 
оценка в размер на 15 085.00 лв. (петнадесет хиля-
ди и осемдесет и пет лева), без ДДС за продажба 
на общински имот, представляващ поземлен имот 
с идентификатор № 39459.502.252 по кадастрал-
ната карта на с. Кранево (УПИ ІІ, кв.26 по ПУП 
на с. Кранево), с площ от 547 м2 (петстотин чети-
ридесет и седем квадратни метра), актуван с АОС 
№ 4868/05.11.2020 г. на собственици на законно 
построена върху него сграда Валери Николов и 
Галина Николова
 По десета точка от дневния ред: Разрешение 
за изработване на ПУП – Парцеларен план -“ 
Кабелна линия 20kV от ТП №1 Църква до 
БКТП 20/ 0.4kV“ в ПИ 78639.6.34 по КК на с. 
Църква, м. „Зюмбюлията”, с. Църква, Община 
Балчик, област Добрич.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
В залата присъстват 20 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” –20; ПРОТИВ” – 0; 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;“ 

РЕШЕНИЕ №212: На основание чл. 21, ал. 1, т. 
11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, 
Решение 60 Протокол № 7 от 27.02.2020 г. 
на общински съвет Балчик за допускане 
изработването на ПУП, предписания съгласно чл. 
128а от ЗУТ, решение на ОБЕСУТ в т. 3 от Протокол № 
4/07.08.2020 г.. Общински съвет Балчик:  
1. Одобрява ПУП – Парцеларен план -“ Кабелна 
линия 20kV от ТП №1 Църква до БКТП 
20/0.4kV в ПИ 78639.6.34, засегнати имоти 
ПИ 78639.5.32 и ПИ 78639.5.6.17 по КК на с. 
Църква, м. „Зюмбюлията”, с. Църква, Община 
Балчик, област Добрич.
На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Балчик пред 
Административен съд- Добрич.
По единадесета точка от дневния ред: Отпускане 
финансови помощи на граждани от Община 
Балчик.
 Вносител: Симеон Симеонов- Председател 
ПКЗСС.
 В залата присъстват 20 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” –20; ПРОТИВ” – 0; 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;“ 

РЕШЕНИЕ №213: На основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от 
Постоянната комисия по здравеопазване, спорт 
и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от 
Правилник за реда за предоставяне на еднократни 
безвъзмездни финансови помощи в полза на 
физически лица, Общински съвет – Балчик 
дава съгласието си да се отпуснат еднократни 
финансови помощи, както следва:

1. Валентина Валентинова Димитрова - за со-
циално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и 
петдесет) лева.
2.  Ивелина Георгиева Александрова - за социално 
подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет) 
лева.
3. Стойко Иванов Росенов - за социално 
подпомагане, в размер на  150, 00 (сто и петде-
сет) лева.
4. Сеза Салиева Хасанова - за социално подпома-
гане, в размер на  100,00 (сто) лева.
5. Маргарита Недялкова Пейчева - за социално 
подпомагане, в размер на  100,00 (сто) лева.
6. Юмер С. Салим – за лекарства , в размер на 
150,00 (сто и петдесет) лева.
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7.  Радостин Иванов Карлович – за закупуване на електрическо  
болнично легло в размер на  400,00 (четиристотин) лева.
8. Светослав Иванов Карлович - за закупуване на електрическо  
болнично легло  в размер   на  400,00 (четиристотин) лева.
9. Севгюл Ахмед Али – Севгюл Ахмед Али – за лечение в размер на 300.00( 
триста) лева.
10. Джеват Джевджедов Зейнунов– лекарства  в размер на 150,00 (сто и 
петдесет) лева. 
11. Георги Колев Георгиев -– за лечение в размер на 300,00 (триста ) лева.
12. Шенер Севим Шенер - за лечение в размер на 200,00 (двеста) лева.
13. Анна Йорданова Великова  - за лечение в размер на 500,00 (петстотин 
) лева.
14. Веселин Недялков Янков - за социално подпомагане   в размер на 250,00 
(двеста и петдесет) лева
15. Калинка Господинова Петкова - за социално подпомагане   в размер на 
150,00 (сто и петдесет) лева
16. Димитрина Васкова Дечева - за лекарства в размер на 200,00 (двеста) лева
17. Г. Г. Георгиева и    Д. Петров – заявление за финансово подпомагане на 
двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ 
адрес на територията на Община Балчик-  3 000 лева ( три хиляди лева) 
на основание чл.20, ал. 1 от „Правилник за финансово подпомагане 
на семейства и двойки с репродуктивни проблеми жители на Община 
Балчик “-приет с Решение № 95, Протокол 8 от 23.04.2020 г.
По дванадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с 
тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, 
представляващи терен за поставяне на 3 броя рекламно-информационни 
елементи с обща площ 36 кв. м 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик.
 В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” –19; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;“ 

РЕШЕНИЕ №214: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от 
ЗОС, Общински съвет Балчик реши:
1.Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти публична, 
общинска собственост както следва:
т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.19.251 по 
кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /
един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 12  кв.м., за срок 
от 3 години.
т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.141 по 
кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /
един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 12  кв.м., за срок 
от 3 години.
т.1.3 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.525.105 по 
кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /
един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 12  кв.м., за срок 
от 3 години.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена:
По т.1.1 за площ  от 12 кв.м.  в размер на 594 лв. /петстотин деветдесет и 
четири лева / без ДДС.
По т.1.2 за площ  от 12 кв.м.  в размер на 594 лв. /петстотин деветдесет и 
четири лева / без ДДС .
По т.1.3 за площ  от 12 кв.м.  в размер на 594 лв. /петстотин деветдесет и 
четири лева / без ДДС.
При провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно 
наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията 
за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.
3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване 
на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва 
предмета на дейност, заложен в тръжните условия.
След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи 
необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение 
за поставяне. 
4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи 
правни и фактически действия по изпълнение на решението.

По тринадесета точка от дневния 
ред: Одобряване  на задания  
и даване  на разрешение  за 
изработване  на проект за  ПУП 
- ПЗ ЗА ПИ № 03174.52.527 по КККР на с 
Безводица.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик 
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” –19; ПРОТИВ” – 0; 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;“ 

РЕШЕНИЕ №215: На основание чл. 21, ал. 1, т. 
11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка 
със заявление с вх. № УТ-2060-10/ 16.07.20, чл. 
125, ал. 1 и ал. 2, ал. 8 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, 
ал. 1 от ЗУТ; във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗУТ и 
чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ и положително становище 
с изх. № 2060-10-006/12.11.20 г. на Кмета на гр. 
Балчик, Общински съвет Балчик реши:
1.  Одобрява задание, съставено от 
заявителя, в качеството му на възложител, за 
изработването на проект за ПУП - ПЗ в обхвата 
на ПИ С3174.52.527по КККР на с. Безводица с 
цел създаване на градоустройствена основа за 
промяна предназначението на ПИ от територия 
с трайно предназначение - „земеделска“ и НТП 
- „изоставена оран земя» в територия с трайно 
предназначение - „урбанизирана“ и НТП - за 
„предимно производствена зона» (Пп).“, както и 
въвеждане на режим на устройство и застрояване 
в съответствие с предвижданията на ОУП на 
община Балчик.
2.  Дава разрешение за изработване 
на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ 
03174.52.527по КККР на с. Безводица с цел 
създаване на градоустройствена основа за 
промяна предназначението на ПИ от територия 
с трайно предназначение - „земеделска“ и НТП 
- „изоставена оран земя» в територия с трайно 
предназначение - „урбанизирана“ и НТП - за 
„предимно производствена зона» (Пп).“, както и 
въвеждане на режим на устройство и застрояване 
в съответствие с предвижданията на ОУП на 
община Балчик.
3.  Подробният устройствен план се 
придружава от планове-схеми за комуникационно-
транспортната мрежа, за водоснабдяване, 
канализация, електрификация, които се одобряват 
едновременно с подробния устройствен план като 
неразделна част от него.
Решението да се разгласи с обявление, което се 
поставя на определените за това места в сградата 
на общината, района или кметството, както и на 
други подходящи места в съответната територия 
- предмет на плана, и се публикуват на интернет 
страницата на общината, съгласно чл. 1246, ал. 
2 от ЗУТ;

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,
Председател
на ОбС Балчик 


