
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
   П Р О Т О К О Л № 29 от заседание на Общински съвет – Балчик, 

проведено на 21 януари 2022 година
Договори за наем на пасища и мери от ОПФ на основание чл.37и от ЗСПЗЗ за индивидуално ползване. 
На основание чл.37и от ЗСПЗЗ - пасища и мери за индивидуално ползване и Решение №245 по Протокол 
№17/28.01.2021 г. на общински съвет - Балчик са сключени 2 бр. договори за наем за период от пет години, 
като отдадената площ е 875.800 дка, а получените приходи са 6 296.21 лв. 
През 2021 г. след приключване на процедура по анексиране и индексиране с индекса на инфлацията, 1.7% 
от НСИ за земеделски земи от ОПФ с НТП - пасища и мери на основание чл.37и от ЗСПЗЗ, получените 
приходи са 25 975.20 лв. 
Договори за наем на земеделски земи от ОПФ - ниви. 
След проведен търг на 27.05.2021г. са сключени 9 бр. договори за наем на земеделски земи от ОПФ за 
период от пет стопански години, отдадена площ е 640.350 дка, а получените приходи са 67 513.24 лв. 
            За стопанската 2021/2022г., след извършено индексиране с индекса на инфлацията, 1.7% от НСИ за 
земеделски земи от ОПФ с НТП- нива, получените приходи са  681 713.60 лв. 
Договор за наем на язовир „Ляхово“ с. Оброчище.
             След проведен търг с тайно наддаване на 02.07.2021г. е сключен Договор №410/27.07.2021г. за срок 
от 10 (десет) години. Сумата, изплатена за периода от 21.07.2021г. до 31.12.2021г. е в размер на 1542.50 лв.
              За всички сключени договори и анекси са заплатени дължимите наеми и такси, няма несъбрани 
вземания.
              Общо получените приходи през 2021 г. от наеми на земи от ОПФ по землища са в размер на 903 
397.44 лв. 
 ІІІ. Разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост 
През 2021 г. са изготвени са 70броя проекти за решения на ОбС-Балчик, касаещи разпореждането с имоти 
– общинска собственост.  
В изпълнение на взетите решения са проведени 9 търга, на които са продадени общо 23 броя имоти –  
незастроени терени и дворни места в гр. Балчик, с. Соколово,  с. Кранево. Сключени са 11 броя договори 
за прекратяване на съсобственост между общината и физически и юридически лица чрез изкупуване 
на общинската част по пазарни цени. Издадени са 5 броя договори за право на строеж, пристрояване 
и надстрояване. По реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост са продадени 3 общински 
имота на собственици на законно построена сграда. Извършена е продажба на 4 броя апартаменти на 
настанените в тях наематели. 
Сключен е 1 договор за учредяване възмездно право на ползване върху общински имот и 3 договора за 
безвъзмездно право на ползване на сгради – общинска собственост. 
Община Балчик е получила безвъзмездно право на управление върху един имот – публична държавна 
собственост, а именно: част от сградите и терена на бившата „Автошкола “в гр. Балчик. 
 През годината са издадени 15 броя заповеди за право на прокарване на отклонения от общите 
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти – общинска собственост по реда на 
Закона за устройство на територията.
 Във връзка с изграждането на обект от национално значение „Нова ВЛ 110 кV п/ст „Варна 
север“ – п/ст „Каварна“ от Електроенергиен системен оператор ЕАД гр. София, са издадени 77 броя 
заповеди и преведени обезщетения в размер на 456 107.00 лв. на собствениците на земеделски земи, 
попадащи в сервитута на съоръжението в землищата на с. Кранево, с. Рогачево, с. Оброчище, с. Бобовец, 
гр. Балчик, с. Царичино и с. Гурково, общ. Балчик.  Процедурата ще продължи и през 2022 г.    
 Съгласно разпоредбите на ЗОС се поддържа и актуализира публичния регистър за 
разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, който е публикуван на Интернет страницата на 
Община Балчик. 
ІV. Постъпили приходи в общинския бюджет от управления и разпореждане с общински имоти 
В таблица две  е посочено изпълнението на планираните приходи от управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост през 2021 г., заложено в Годишната програма за управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост през 2021 година, приета с Решение № 252/25.02.2021 г. на Общински съвет 
– Балчик.
               

 
РЕШЕНИЕ № 472:На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с 
кандидатстването на Община Балчик по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RD-
NP001-19.558 МИГ-Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, Общински съвет- гр. Балчик реши:
1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства към Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Балчик – Генерал Тошево” от Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020 г., процедура BG06RDNP001-19.558 МИГ-Балчик-Генерал Тошево - 
Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ 
с проектно предложение “Доставка на мобилни сценични подиуми за културни мероприятия с цел 
развитие и усъвършенстване на фестивалния туризъм в община Балчик“.
2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по 
изпълнение на приетото в т. 1 от настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 473:На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от Закона за публичните 
финанси, и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 
за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 
общината:
1. Общински съвет Балчик утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 
транспортни разходи за 2022 г. съгласно Приложения № 11-А, № 11-Б-1, № 11-Б-2  и 11-В:
1.1. За служители изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно 
прекъсване на работното време в гр. Балчик (приложение №11-А)  -   100 %.
1.2. За служители, пътуващи от местоживеене до месторабота в населени места в рамките общината 
(приложение №11-Б-1) и от други общини, когато в Община Балчик няма съответните специалисти 
(приложение №11-Б-2) -  90 %.
1.3. За педагогически специалисти, пътуващи от местоживеене до месторабота (приложение №11-В)  -  
100%.
2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 
ОбС-Балчик 
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Депутатът от „Демо-
кратичнаБългария“ 
Ивайло Мирчев изиска 
детайлна информация 
от вътрешния министър 
БойкоРашков засъдбата 
на биткойните, които са 
били иззети от МВР като 
доказателства по време 
на операция „ПРАТКА/
ВИРУС“ през 2017 г.
Преди  5 години Центъ-
рът за противодействие 
на престъпността в 
Югоизточна Европа 
(SELEC) съобщи, чеБъл-
гария е конфискувала 
213 576 биткойна, които 
по днешна цена са около 
7 милиарда       долара. 
Когато биткойните са 
иззети, стойността им 
по пазарни цени е 500 
милиона долара.
Опитите на разслед-
ващи журналисти от 
„Биволъ”да установят 

каква е съдбата на 
биткойните по време на 
правителството на ГЕРБ 
удряха на камък. Обстоя-
телствата около тази 
операция остават неясни 
и до днес, както и съдба-
та на самата конфиску-
вана криптовалута.
Ивайло Мирчев иска от 
вътрешния министър да 
получи отговор дали е 
образувано досъдебно 
производство, внесен 
ли е обвинителен акт в 
съда, колко биткойни и 
други криптовалути   са 
иззети в рамките на раз-
следването, къдес е съх-
раняват биткойните – на 
онлайнплатформа/борса, 
на hot wallet (портфейл 
на даден компютър, 
свързан с интернет), на 
cold wallet (портфейл на 
устройство, отделно от 
компютъра, което няма 

връзка с интернет) или 
на друг носител.
“Разполагат ли раз-
следващите органи с 
нужните частни ключове 
и ключови думи за 
възстановяване на тези 
частни ключове, за да 
могат да се разпореждат 
с иззетите биткойни и 
други криптовалути, из-
вършено ли е до момен-
та някакво разпореждане 
с тези доказателства и 
ако да – какво разпо-
реждане, кога и по каква 
причина, налични ли са 
към момента 
катодоказателства по 
делото и на разположе-
ние на прокуратурата ли 
са?”, 
пита Мирчев, който ще 
очаква информация и от 
министъра на елек-
тронното управление 
Божидар Божанов.

Ивайло Мирчев пита къде са иззетите от 
държавата над 200 000 биткойни през 2017 г.

Няма да се провеждат 
занятия от 31 януари 
до 4 февруари 2022 
г., съобщават от 
пресцентъра на 
Министерството на 
образованието.
Заедно със съботите и 
неделите преди и след 
посочената работна 
седмица учениците 
няма да влизат в 

училищата общо девет 
календарни дни. Те ще 
се върнат в клас на 7 
февруари. Обучението 
ще бъде присъствено. 
Директорът на 
гимназията в Балчик – 
г-н Станислав Николов 
се надява, че през 
ваканцията няма да има 
активни контакти сред 
учениците и учителите, 

които също ще излязат 
в отпуск и началото на 
втория срок ще е „на 
чисто”. 
Детските градини 
ще работят, но за 
междусрочната ваканция 
родителите ще преценят 
дали децата им да бъдат 
на градина. Извинителни 
бележки няма да 
представят.       БТ

Удължена междусрочна ваканция

Народният представител 
от “ДемократичнаБълга-
рия” Атанас Славов на-
стоява декларациите по 
отношение на исканията 
на Русия към НАТО 
да не останат само на 
думи, а да сепревърнат в 
действия.
Вчера “Демократична-
България” излезе с  ясна 
и категорична пози-
ция по отношение на 
руските претенции за 
изтегляне на войските 
на алианса от българска 
територия, а декларация 
в подобен дух изрази от 
парламентарната трибу-
на и премиерът Кирил 
Петков.
“Много е важно декла-
рациите да не останат 
само красиви думи, а да 
има конкретни действия 
за укрепване на нашите 
отбранителни способ-
ности, инвестиции за 
повишаване на този 
капацитет, и в човешкия 
ресурс. Необходимо е да 
минем на ново техноло-
гично и ресурсно ниво, 
защото нашата армия 
продължава да е с много 
стара база. Ключовото 
за следващите няколко 
години е да превключим 
на модерното техноло-
гично ниво, което се оч-

аква от нашата армия”, 
заяви той в предаването 
“Седмицата” на радио 
“Дарик”.
Според Славов и в 
момента българската си-
гурност се гарантира от 
присъствието на съюз-
нически войски, бази и 
техника, както и сътруд-
ничество в областта на 
охраната на въздушното 
ни пространство.
“Би ми сеискало позици-
ята ни по отношение на 
нашата геополитическа 
ориентация да е малко 
по-директна, по-на-
стъпателна. Но трябва 
даотчитаме контекстуал-
но социалните аспекти 
на една такава позиция”, 
добави депутатът, който 
е и член на комисията 
по отбрана в Народното-
събрание.
“Не може да става дума 
за преразпределение на 
територии, замяна на те-
ритории и т.н. Няма как 
без участиетонаБългария 
и останалите държави 
да се реши нещо, когато 
става дума за преразпре-
деляне н агеополитиче-
ските зони на влияние. 
Ние сме ясно в зоната на 
западните емокрации. 
На изток се оформя все 
по-ясен модел на разви-

тие, който е авторитарен, 
недемократичен и за 
съжаление все по-агре-
сивен”, каза той.
АтанасСлавов заяви, че 
България трябва да бъде 
на страната на украин-
ския народ по пътя му 
към присъединяване към 
западните демокрации.
“Украйна е държавата, 
където се сблъскват две-
те геополитически визии  
в съвременния европей-
ски свят и е много важно 
тя да застане на страната 
на западнитедемокрации 
и в евроатлантическата 
общност не като чисто 
формално членство, а 
като ценностно измере-
ние - свобода, демо-
крация, уважение на 
правата на личността, 
свободен суверенен 
избор. Има смисъл от 
битката, която се води 
в момента. Трябва да 
сме ясно на страната на 
украинския народ”, каза 
той.

Следващата седмица 
“Демократична Бълга-
рия” и коалиционните 
партньори ще инициират 
създаване на комисия по 
промени в конституция-
та, която на първо място 
да обсъди възможните 
промени в рамките на 
стандартите на Съвета 
на Европа и Европей-
ския съюз.
“Тестът за това  колко 
мащабна ще е съдебната 
реформа зависи от рабо-
тата на тази комисия, от 
това дали опозицията ще 
участва в този процес. 
Когато става въпрос за   
Конституция като харта 
на ценностите в едно 
общество, няма управля-
ващи и опозиция. Има 
хора, които предста-
вляват българското 
общество, които заедно 
обсъждат онези ценнос-
ти и стандарти, които 
регулират съвместния 
им живот”, каза той.

Атанас Славов: Важно е декларациите да се превърнат в 
действия по укрепване на отбранителните ни способности
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