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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 20

от заседание на Общински съвет – Балчик, 
проведено на 29 април2020 година

 РЕШЕНИЕ №306: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 01.01.2021 
до 31.03.2021 г., в размер на - 427,47лв., отчетени като разход по 
Функция “Общо държавни служби“, Д/ст 122, подпараграф 10-51

РЕШЕНИЕ №307:На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка 
с чл. 17, ад. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет 
- Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 56 по Протокол №194 от  
27.02.2020 година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ» с цел реализация  
проект „Изграждане на парк в гр. Балчик“, финансиран от Програмата за  раз-
витие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР -Балчик 
- Генерал Тошево“ мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,  подобряването или 
разширяването на всички видове малка по инфраструктура“ в частта:
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване - до 25.01.2022г., с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
РЕШЕНИЕ №308:На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 24, т. 1 от 
Закона за регионалното развитие, Общински съвет- гр. Балчик реши:
1.Приема План за интегрирано развитие на Община Балчик 2021-2027г.
2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни 
и фактически действия по изпълнение на прието в т. 1 от настоящото решение.
РЕШЕНИЕ №309:На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, 
ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма 
за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на 
ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, 
като допълва: 
Раздел ІІІ  Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със 
следният  имот:
- Незастроен поземлен имот с площ от 466 м2, представляващ ПИ № 
39459.506.304 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните“.
РЕШЕНИЕ № 310:1. 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 придобива-
не, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 
238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши про-
дажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3832/05.05.2010 
г., представляващ незастроен поземлен имот               № 39459.506.304 по 
кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните“, с площ от        466 м2 (че-
тиристотин шестдесет и шест квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 950.00 лв. (петна-
десет хиляди деветстотин и петдесет лева), 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.
4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 
30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за 
изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик.  
РЕШЕНИЕ №311: 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 Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да 
се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 
4911/18.03.2021 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ХVІІ, 
кв.35 по ПУП на с. Соколово, ПИ № 67951.501.818 по кадастралната карта на 
с. Соколово, с площ от 1 280 м2 (хиляда двеста и осемдесет квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 640.00 лв. (еди-
надесет хиляди шестстотин и четиридесет 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.
4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия 
приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за 
село Соколово, община Балчик.  
РЕШЕНИЕ №312: 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 иму-
щество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши 
продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3714/31.08.2009 г., представляващ 
незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.68 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. 
„Двете чешми“, с площ от 328 м2 (триста двадесет и осем квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 462.00 лв. (девет хиляди четиристотин 
шестдесет и два лева), 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.

РЕШЕНИЕ №313:На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет 
Балчик реши:

1.Дава съгласието сиотдаване под наем на  спомагателна атракционна  тераса „Панорама“ за 
извършване на ресторантьорска дейност, с площ от  161 кв.м. , изградена върхупасивно брегозащитно и 
брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци“/, публична-общинска собственост, 
представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр. Балчик, цялото с площ 2927,00 кв.м. 
включващ УПИ №II  и ид. части от УПИ I – за рекреационни дейности, кв. 194 по ПУП на гр. 
Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г.“, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 161 кв.м. в размер на 6279 лв./шест хиляди 
двеста седемдесет и девет лева / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг 
с тайно наддаване, съгласно т.5 /други/, Зона 1 от Тарифа за базисните наемни цени на ОбС – Балчик. 

3.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва пред-
мета на дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически 
действия по изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ №314:Наоснованиечл. 21, ал. 1, т. 8 от Законазаместнотосамоуправлениеи местната 
администрация, чл.37и, ал.3 от  Закона за собствеността и ползваненаземеделскитеземи, във 
връзка със Заявления с вх.№ 94-00-453/01.03.2021год., вх.№ 94-00-488/09.03.2021год. и вх.№94-00-
489/09.03.2021год.,Общински съвет – Балчикреши:

І. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване пасищата и мерите от ОПФ в землищата 
на: гр. Балчик, с. Бобовец, с. Гурково, с. Змеево, с. Оброчище, с. Сенокос, с. Тригорци, с. Царичино, 
с. Църква, с. Храброво и с. Кремена от стопанската 2021/2022 год. под наем на собственици или 
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена 
по пазарен механизъм с пазарни оценки за наемната цена от лицензиран оценител. Минималният срок 
на договорите е пет стопански години.

Лицата, подали заявления в законово определения срок, декларират, че: нямат данъчни задължения, 
както и задължения към Държавен фонд «Земеделие», държавния поземлен фонд, общинския поземлен 
фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

II. Одобрява експертните оценки за пазарните стойности на долуописаните пасища и мери от ОПФ 
на Община Балчик.

1. За индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за 
стопанската 2021/2022 са както следва:

ЕКАТТЕ Номер по КК Землище
Начин 

на трайно 
ползване

Кате-
гория

Площ/ 
дка

Пазарна 
оценка в 

лева на дка

Наемна 
цена на 
имота

02508 02508.506.219 Балчик Пасище, мера 6 18,03 8.32 150.01

02508 02508.508.229 Балчик Пасище, мера 3 55,22 9.12 503.61

02508 02508.508.238 Балчик Пасище, мера 3 15,56 8.80 136.93

02508 02508.10.288 Балчик Пасище, мера 9 17,94 8.00 143.52

04515 04515.11.24 Бобовец Пасище, мера 3 10,02 8.96 89.78

04515 04515.11.25 Бобовец Пасище, мера 3 119,84 9.28 1112.12

18160 18160.41.6 Гурково Пасище, мера 3 90,63 8.96 812.04

18160 18160.56.2 Гурково Пасище, мера 4 12,63 8.80 111.14

18160 18160.67.7 Гурково Пасище, мера 2 19,72 8.88 175.11

31245 31245.121.27 Змеево Пасище, мера 5 36,93 8.80 324.98

31245 31245.120.43 Змеево Пасище, мера 5 48,21 8.72 420.39

31245 31245.125.38 Змеево Пасище, мера 3 28.05 8.96 251.33

53120 53120.20.343 Оброчище Пасище, мера 10 43,47 8.48 368.63

53120 53120.19.131 Оброчище Пасище, мера 5 19,54 8.64 168.83

53120 53120.45.22 Оброчище Пасище, мера 7 52.79 8.72 460.33

66250 66250.28.73 Сенокос Пасище, мера 3 16,20 8.96 145.15

73095 73095.20.49 Тригорци Пасище, мера 4 19,30 8.96 172.93

73095 73095.22.161 Тригорци Пасище, мера 4 43,14 9.04 389.99

73095 73095.22.1 Тригорци Пасище, мера 4 59,35 9.28 550.77

73095 73095.23.13 Тригорци Пасище, мера 4 46,25 9.12 421.80

48982 48982.318.15 Царичино Пасище, мера 4 60,75 9.20 558.90

48982 48982.318.17 Царичино Пасище, мера 3 48,26 9.04 436.27

78639 78639.15.163 Църква Пасище, мера 7 22,19 8.64 191.72

78639 78639.23.59 Църква Пасище, мера 7 26,97 8.64 233.02

78639 78639.10.5 Църква Пасище, мера 5 63,89 8.96 572.45

77390
част от 

77390.24.12 Храброво Пасище, мера 3 546.00 9.44 5154.24

39623 39623.12.4 Кремена Пасище, мера 3 27,24 9.12 248.43

39623 39623.30.4 Кремена Пасище, мера 3 47,51 9.12 433.29


