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РЕШЕНИЕ № 355:1. На основание чл.21, ал.1 
т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 
от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със 
заявление вх. № 94-00-871/17.05.2021 г. от Алеко 
Йорданов Ангелов от с. Оброчище, Общински 
съвет – Балчик одобрява пазарна оценка в размер 
на 956.00 лв. (деветстотин петдесет и шест лева), 
без ДДС за учредяване право на пристрояване 
за изграждане на пристройка със РЗП 75.00 м2 
към съществуваща жилищна сграда, построена 
върху общинска земя УПИ ІІІ, кв. 6 по ПУП на 
кв. „Младост“ с. Оброчище, ПИ № 53120.501.61 
по кадастралната карта на с. Оброчище, актувана 
с АОС № 4915/10.06.2021 г., на собственика на 
сградата Алеко Йорданов Ангелов.   

РЕШЕНИЕ № 356:1. 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 
№ 4913/27.05.2021 г., представляващ незастроен  
урегулиран поземлен имот ІІ, кв.1046 по ПУП 
на град Балчик, ПИ № № 02508.74.245 по 
кадастралната карта на град Балчик с площ 
425.00 м2  /четиристотин двадесет и пет  
квадратни метра/.   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по 
т.1 в размер на 10 723.00 лв. /десет хиляди 
седемстотин двадесет и три 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.

РЕШЕНИЕ № 357:1. 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 № 4298/01.04.2013 г., представляващ 
незастроен  урегулиран поземлен имот VІ, кв.1 
по ПУП на град Балчик, ПИ № № 02508.55.52 
по кадастралната карта на град Балчик с площ 
984.00 м2  /деветстотин осемдесет и четири  
квадратни метра/.   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по 
т.1 в размер на 24 710.00 лв. /двадесет и четири 
хиляди седемстотин и десет 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.

РЕШЕНИЕ № 358:1. 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 № 4007/27.05.2011 г., представляващ 
незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ 
№ 02508.81.137 по кадастралната карта на гр. 
Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 261.00 м2 
(двеста шестдесет и един квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в 
размер на 7 530.00 лв. (седем хиляди петстотин и 
тридесет 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 № 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ № 23 от заседание на Общински съвет – Балчик, 

проведено на 02 юли 2021 година
238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

РЕШЕНИЕ № 359:1. 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 
№ 3763/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен 
имот  ПИ № 02508.81.87 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете 
чешми“, с площ от 595.00 м2 (петстотин деветдесет и пет квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 165.00 лв. 
(седемнадесет хиляди сто шестдесет и пет 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 № 360:На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 
от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието сида бъдат отдадени под наем, съгласно 
предназначението си части от имоти публична-общинска собственост, 
чрез провеждане на търг с тайно наддаване, както следва:

1.1. Паркинг „Двореца“, гр. Балчик, с площ 1 205 кв.м., представляващ 
обособена част от ПИ №02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, 
за срок от 1 год.

1.2. 50 броя паркоместа по алея „Ехо“ “ /от бивш летен кинотеатър 
до паркинг „Двореца“/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път“ /от 
паркинг „Двореца“ до кръстовището/, гр. Балчик, обособени части от 
ПИ №02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик,  с обща площ 900 
кв.м., за срок от 1 год.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена:
по т.1.1.  за площ от 1 205 кв.м. в размер на 14 000лв./четиринадесет 

хиляди/ без ДДС;
по т.1.2. за площ от 900 кв.м. в размер на 16 000лв./шестнадесет хиляди/ 

без ДДС;
при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно 

наддаване.  3.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, 
наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

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

РЕШЕНИЕ № 361:На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; 
чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е 
допустимо изработването на ПУП – Парцеларен план за линеен обект 
на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен 
индекс и дата № УТ-2060-7/ 28.05.2021 г., в качеството му на възло-
жител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, 
ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2060-7-001/ 08.06.2021 г. на 
Главен архитект- Община Балчик.Общински Съвет- Балчик:  
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възло-
жител, за изработването на проект за ПУП - ПП с общата дължина на 
проектното трасе е приблизително 359 m и преминава през следните 
поземлен имот  (ПИ): 

Поземлен имот 62788.8.1, област Добрич, Община Балчик, с. 
Рогачево, м. ГОЛЯМАТА МОГИЛА, вид собств. Съсобственост, 
вид територия Земеделска, категория 4, НТП За селскостопански, 
г о р с к и ,  в е д о м с т в е н  п ъ т ,  п л о щ  3 9 9 0  к в .  м ,  к в а р т а л  0 , 
Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-
08-Б-2243/15.12.2007 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК - ДОБРИЧ.  
3 .  П У П  д а  с е  с ъ о б р а з и  с  п р е д п и с а н и я  с ъ г л а с -
но чл. 128а от ЗУТ, които са неразделна част от решението.  
4. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува 
П У П  с ъ с  с п е ц и а л и з и р а н и т е  к о н т р о л н и  о р г а н и , 
по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:  
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 
г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.  
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от 
Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие; 

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. 124б, ал. 2 от ЗУТ;  
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ

РЕШЕНИЕ № 362: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 169, Протокол № 12 от 10.09.2020 г. на 
общински съвет Балчик за допускане изработването на ПУП-ПП, решение на 
ОБЕСУТ в т. 4 от Протокол № 3/ 20.05.2021 г.. Общински съвет Балчик:  
1. Одобрява  ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата 
инфраструктура – Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 4212 
на «ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ «ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил”, 
гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич.

На основаниечл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез Община Балчик пред 
Административен съд- Добрич.

РЕШЕНИЕ № 363: 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.Сашо Симов Милев-  за лечение, в размер 
на 150,00 (сто и петдесет) лева

2. Игбал Ибрям Хасан- за лечение в размер на  
250,00 (двеста и петдесет) лева.

РЕШЕНИЕ № 364: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 заотдаване под наем на 
част от имот публична-общинска собственост, 
представляващтерен между ул. “Черно Море“ 
и ул. „Христо Ботев“ /до магазин ЦБА/, част 
от ПИ№ 02508.79.28, по кадастрална карта 
на гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно-
информационен елемент /билборд/ с площ 12 
кв.м., за срок от 5 /пет/ години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена, 
в размер на 588 лв. / петстотин осемдесет и осем 
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.

4. След сключване на договора за наем, 
наемателят  се  задължава  да  направи 
необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ 
за издаване на разрешение за поставяне. 

5. Упълномощава кмета на Община Балчик 
да извърши всички последващи правни 
и фактически действия по изпълнение на 
решението.
РЕШЕНИЕ № 365:На основание чл.21 ал.1 т.6 
от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и 
Наредба за съставяне на бюджетната прогноза 
за местни дейности за следващите три години 
и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на общински бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик допълва списък на 
длъжностите и на лицата, които имат право 
на транспортни разходи за 2021 г. съгласно 
Приложения № 11 а към т. 6.1. от решение 
№253 по протокол № 18 от 25.02.2021 г. на 
Общински съвет-Балчик и добавя в списъка с 
пътуващи:

1.1. Дарина Василева Георгиева – продавач 
– домакин бюфет в Община Балчик

2.  3адължава кмета на Общината да 
предприеме последващи действия за изпълнение 
на решението.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,
Председател

на ОбС Балчик


