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 четири лева и шестдесет 
стотинки / 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 № 401:На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, 
Общински съвет Балчик:
1.Дава съгласието си за отдаване под наем 
чрез търг с тайно наддаване на част от 
имот публична-общинска собственост, 
представляващ терен на в.з. “Фиш-фиш“, 
гр. Балчик, част от ПИ№ 53120.505.1 по 
кадастралната карта на с. Оброчище, за 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК 
ПРОТОКОЛ № 25 от заседание на Общински съвет – Балчик,

проведено на 14 септември 2021 година
поставяне на 1 бр. павилион за бързо хранене, с площ 15 кв.м., за срок 
от 5 /пет/ години. 
2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 15 
кв.м.  в размер на 146.70 лв./сто четиридесет и шест лева и седемдесет 
стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни 
цени на общински помещения и терени, Зона 3, дейност 5, при 
провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно 
наддаване. 
3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава 
да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение 
за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство 
на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на 
преместваеми обекти на територията на Община Балчик.
4.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.
5. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от 
ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от ползване на имота по т.1 да 
бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село 
Оброчище, община Балчик
6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия по изпълнение на 
решението.
РЕШЕНИЕ № 402:На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и 
т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 72, ал. 3 от Правилника за прилагане 

на Закона за регионалното 
развитие, приет с ПМС 
№ 183 от 04.08.2020 г. /
Обн. ДВ. бр.70 от 7 август 
2020г/., Общинският съвет:
1. Одобрява представения Годишен доклад 
за наблюдение на изпълнението на ОПР 
2014-2020 г. на община Балчикза периода 
01.01.2020-31.12.2020 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Балчик 
да извърши всички последващи правни 
и фактически действия за изпълнение на 
решението.
РЕШЕНИЕ № 403:1. На основание чл. 21. ал. 2 
от ЗМСМА, чл. 8. ал.9 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 73, ал. 1, т.5 от 
Закона за горите, Общински съвет на град Бал-
чик определя обект: „Поетапно изпълнение на 
укрепване на свлачища на ул. „2-ра“, ул. „3-та“ 
и ул. „4- та , вилна зона „ Фиш-Фиш Община 
Балчик за „Общински обекти от първостепенно 
значение по смисъла на   §  5 от ЗУТ

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик

Български проекти сред 158 участвали в конкурса на ЕС за 
млади учени за периода 2020-2021 г.
По време на церемо-
ния в Университета 
в Саламанка, Испа-
ния, след двудневен 
виртуален конкурс 
на ЕС, бяха обявени 
наградите на 158 обе-
щаващи млади учени 
на възраст от 14 до 
20 години, от 34 дър-
жави. Между пред-
ставените 114 раз-
лични проекти пред 
международно жури 
на известни учени, 
председателствано 
от д-р Attila Borics от 
Унгарската академия 
на науките, проекти 
от България се кла-
сираха сред шестте 
най-добри, заедно с 
държавите Германия, 
Ирландия, Испания, 
Турция и Украйна.
За всеки от своите за-
бележителни проек-
ти, в областта на на-
уката, технологиите, 
инженерството и ма-
тематиката (STEM), 
както и в социалните 
науки, победители-
те ще получат 7 000 
EUR.
Сред темите на на-
учните изследвания 
са квантовите изчис-
лителни технологии, 
иновативните слън-
чеви клетки и статис-
тическото проучване 
на половото стерео-
типизиране на 5—7 
годишните.

Втора и трета награ-
да печелят проекти 
от България, Чехия, 
Ирландия, Италия, 
Полша, Словакия, 
Швейцария, Турция, 
Беларус и Канада.
В изказването си, Ма-
рия Габриел - комис-
ар по въпросите на 
иновациите, научни-
те изследвания, кул-
турата, образование-
то и младежта, заяви: 
“Поздравления към 
всички победители 
в тазгодишния кон-
курс за изключител-
ните им постижения. 
Миналата година ни 
показа значението на 
високите постиже-
ния в областта на на-
учните изследвания и 
иновациите за прео-
доляване на кризите, 
които засягат всички 
нас. Този конкурс от-
белязва ново поколе-
ние таланти, чиито 
открития и иновации 
ще бъдат от съще-
ствено значение за 
оформянето на бъде-

щето, в което искаме 
да живеем. Наистина 
се гордея с изключи-
телната работа на на-
шите млади хора.”
Конкурсът на ЕС за 
млади учени беше 
създаден от Европей-
ската комисия през 
1989 г., за да насърчи 
сътрудничеството и 
обмена между млади-
те учени и да им даде 
възможност да бъдат 

наставлявани от ня-
кои от най-изтъкна-
тите изследователи 
в Европа. Той има за 
цел и да насърчи мла-
дите хора към обу-
чение в областта на 
науките, технологии-
те, инженерството и 
математиката, и да 
получат стремеж към 
кариера в областта на 
науката.
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