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  О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б А Л Ч И К

П Р О Т О К О Л № 15
от заседание на Общински съвет - Балчик, 

проведено на 19 октомври 2017 година
По първа точка от дневния ред: Ново обсъждане на Решение № 221 по 
Протокол № 14 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено 
на 20.09.2017 година.
РЕШЕНИЕ № 222:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 9 от Закона за 
местните данъци и такси, чл.11, ал.3 предложение второ от ЗНА. 
Р Е Ш И:
 Приема изменения и допълнения в действащата 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Балчик, както следва: 

§ 1 
Досегашния текст на чл.28 се отменя. Създава се нов чл.28:
Чл. 28 (1)  За ползване на детски ясли и детски градини в община Балчик 
се събират от родителите или настойниците месечни такси, както следва:
(2) За целодневна организация  на предучилищното образование в яслена 
група, първа и втора възрастови групи в детските градини, родителите или 
настойниците  заплащат такса в размер на 30.00 лева. 
(3) При целодневна организация на задължителното предучилищно 
образование в подготвителните трета и четвърта възрастови групи на 
детските градини, родителите или настойниците на децата заплащат такса 
за храна в размер на 25.00 лева.
(4) За децата чиито родители или настойниците нямат постоянен адрес в 
община Балчик заплащат такса в размер на 70.00 лева.
§ 2
В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 1 се отменя с Решение №264 от 13.06.2017г. по дело 
№150 от 2017г.на Административен съд Добрич.

2. Досегашната ал. 2 става ал. 1 със следния текст:
Чл. 29 (1) Размерът на месечната такса за деца на студенти - редовно 
обучение, деца полусираци и деца с неизвестен баща е 5,00 лева.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 2
§ 3

1. В чл. 31 ал. 1, се отменя  с Решение №264 от 13.06.2017г. по 
дело №150 от 2017г.на Административен съд Добрич.

2. Досегашната ал.2, става ал.1 и се изменя така:
Чл. 31 (1) За ползване на намаленията по чл. 29, ал. 1 и ал. 2 и 
освобождаването по чл. 30, т. 1, 2 и 3, родителите/настойниците на детето 
подават заявление до директора на образователната институция, към което 
прилагат съответните документи, доказващи обстоятелствата за право на 
ползване.

3. Досегашната ал. 3 става ал.2 и се изменя така:
(2) Заплащането на намаленията по чл. 29, ал. 1 и ал. 2 и освобождаването 
по чл. 30, т. 1, 2 и 3  започва от началото на следващия месец  след месеца 
от подаване на заявлението.
§ 4
В чл. 33 се ал.1 и ал.2 се отменят с Решение №264 от 13.06.2017г. по дело 
№150 от 2017г.на Административен съд Добрич. Създават се нови ал.1 
и ал.2 :
Чл. 33 (1) За полудневна организация на предучилищното и 
задължителното предучилищно образование в детските градини 
родителите или настойниците на децата заплащат 75% от таксата по чл. 28.
(2)  За почасова организация  на предучилищното и задължителното 
предучилищно образование в детските градини родителите или 
настойниците на децата заплащат 25% от таксата по чл. 28.
§ 5
В чл. 34, ал. 1 б.”г”, в края на текста” чл.29 ал. 2” се заменя с „чл.29 ал. 3”.
§ 6
Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в 
местния печат.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници
11 „ЗА”, 2 „ПРОТИВ”, 04 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 2 не гласуват

По втора точка от дневния ред: Отдаване под наем на част от терен – 
публична общинска собственост за поставяне на маси и столове пред 
ЗХР, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 223:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, 
ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с 
решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение 
№ 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 
37/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши: 

1. Да бъде отдаден под наем част от терен – публична общинска 
собственост с площ от  35 м2, представляващ част от ПИ № 02508.87.127 
по кад. карта на гр.Балчик, за поставяне на маси и столове пред ЗХР, за срок 
от подписване на договора за наем до 15.05.2018 год., чрез провеждане на 
публично оповестен конкурс.
             2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на 

процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в 
размер на 672,20 лв. /шестстотин седемдесет и два лева и двадесет 
стотинки/, без ДДС, съгл. т.5 от Тарифа за определяне на базисните 
наемни цени на общински помещения и терени на Община Балчик.
3. Кандидатите за участие следва да :
3.1. са регистрирани по ТЗ.
   3.2. да се занимава с ресторантьорство на територията на 
гр.Балчик.

      4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, 
наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.
     5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем 
на терен до бивша „Автошкола” на ул. „д-р Желязко Бончев” в ж.к. 
„Балик”, град Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 по 
кадастралната карта на гр. Балчик за поставяне на павилион за 
извършване на търговска дейност.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 224:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 
7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с реш. № 
238/27.02.2009 г., изм. и доп. с реш. № 748/17.02.2011 г. и № 531/27.02.2014 
г., Общински съвет Балчик реши :
      1. Дава съгласието си терен до бивша „Автошкола” на ул.„Д-р Желязко 
Бончев” в ж.к ”Балик”, гр.Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 
по кад.карта на гр.Балчик за поставяне на павилион за извършване на 
търговска дейност с площ 10.00 м2, да бъде отдаден под наем, съгласно 
предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на 
търг с тайно наддаване.
       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на 
процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер 
на 163,80 лв. /сто шестдесет и три лева и осемдесет стотинки/, без ДДС. 
Наемната цена е определена съгласно т.4 от Тарифа за определяне на 
базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията 
на Общ. Балчик.  

       3. До участие в търга с тайно наддаване се допускат кандидати които:
       3.1. са регистрирани по ТЗ;

         4.След сключване на договора за наем спечелилият участник 
следва да:

         4.1.използва по горе посоченият част от имот, съгласно описаното 
предназначение; 

         4.2.да направи необходимите постъпки в Община Балчик за издаване 
на разрешение, съгласно ЗУТ за поставяне на павилион. 
       5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за отдаване 
под наем на тротоарна площ на ул. „Черно море” в град Балчик, 
представляваща част от ПИ № 02508.82.73 по кадастралната карта на 
гр. Балчик за поставяне на пункт на тотализатор.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 225:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 
7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с реш. № 
238/27.02.2009 г., изм. и доп. с реш. № 748/17.02.2011 г. и № 531/27.02.2014 
г., Общински съвет Балчик реши :
      1. Дава съгласието си тротоарна площ на ул.„Черно море” в гр.Балчик, 
представляваща част от ПИ № 02508.82.73 по кад.карта на гр. Балчик за 
поставяне на пункт на тотализатор, с площ 15.00 м2, да бъде отдаден под 
наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез 
провеждане на търг с тайно наддаване.

       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с 
тайно наддаване в размер на 290,70 лв. /двеста и деветдесет лева и седемдесет стотинки/, без ДДС. Наемната цена 
е определена съгласно т.3 от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на 
територията на Общ. Балчик.  

       3. До участие в търга с тайно наддаване се допускат кандидати които :
       3.1. са регистрирани по ТЗ;

       4.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да :
       4.1.използва по горе посоченият част от имот, съгласно описаното предназначение; 
       4.2.да направи необходимите постъпки в Община Балчик за издаване на разрешение, съгласно ЗУТ за поставяне 

на поставяем обект /пункт/. 
       5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по 
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска 
собственост за поставяне на рекламно-информационни елементи.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 226:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ 
на ОбС – Балчик, приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 
59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши: 

1. Да бъдат отдадени под наем части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на :
1.1./ 1 бр. рекламно информационен елемент /билборд/, с площ 12 м2 в ПИ № 02508.19.251 по кад.карта 

на гр. Балчик /съгласно схема/
1.2./ 1 бр. рекламно информационен елемент /билборд/, с площ 12 м2 в ПИ № 02508.7.141 по кад.карта на 

к.з “Двореца”, гр. Балчик /съгласно схема/.
1.3./ 1 бр. рекламно информационен елемент /билборд/, с площ 12 м2 в ПИ № 02508.525.105 по кад.карта 

на гр. Балчик /съгласно схема/
за срок от 3 год. /три години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

         2. Утвърждава начални годишни наемни цени при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез 
публично оповестен конкурс в размер на :

по т. 1.1. 585,00 лв. /петстотин осемдесет и пет лева/, без ДДС
      по т. 1.2. 585,00 лв. /петстотин осемдесет и пет лева /, без ДДС
      по т. 1.3. 585,00 лв. /петстотин осемдесет и пет лева/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба 
за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по ТЗ.
      4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да извърши всички 
последващи действия, касаещи издаване разрешения за поставяне на 3 бр. рекламно – информационни елементи.
      5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по 
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на 2 броя кабинети, находящи се в 
Здравна служба с. Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 227:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ 
на ОбС –Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по 
Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:
      1. Да бъдат отдадени под наем 2 бр. кабинети с обща площ от 29.50 м2, ½ манипулационна, ½ коридор, всичко с 
площ от 39,40 м2, /сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по кад.карта на с.Оброчище/, находящи се в Здравна 
служба, с.Оброчище, актувана с АОС 434/2015 г.-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, чрез 
провеждане на публично оповестен конкурс.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез 
публично оповестен конкурс в размер на 152,71 лв. /сто петдесет и два лева и седемдесет и една стотинки/, без ДДС, 
съгл. чл. 102, /4/ от ЗЛЗ и  т.3 от Тарифата за определяне на базисните наемните цени на общински помещения и 
терени на територията на Община Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да :
3.1. са регистрирани по ТЗ;
3.2. притежават диплом за завършено висше образование по медицина;
3.3. осъществяват дейност-първична извънболнична медицинска помощ;

      4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят следва да:
     4.1.използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение;
     4.2.да спазва предмета на дейност-осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ;
      5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по 
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на кабинет, находящ се в Здравна служба 
с. Соколово.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 228:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ 
на ОбС -Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по 
Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши: 
1. Да бъде отдаден под наем 1 бр. кабинет и ½ коридор с обща площ от 22.00 м², 
представляващи обособена част от Здравна служба, с. Соколово, /сграда с 
идентификатор № 67951.501.326.2 по кад.карта на с. Соколово/, актувана с АОС 
398/2014 г.-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане 
на публично оповестен конкурс.
2.Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за 
отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 85,27 лв. /осемдесет и 
пет лева и двадесет и седем стотинки/, без ДДС, съгл. чл. 102, /4/ от ЗЛЗ и т.3 от тарифата за определяне на базисните 
цени на общински помещения и терени на територията на община Балчик.
3. Кандидатите за участие следва да:

3.1. са регистрирани по ТЗ;
3.2. притежават диплом за завършено висше образование по дентална медицина;
3.3. осъществяват дейност-първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина;

4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят следва да:
     4.1.използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение;
     4.2.да спазва предмета на дейност – осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ по дентална 
медицина;
5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по 
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осма точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на кабинет, находящ се в „Медицински 
център - І – Балчик” ЕООД.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 229:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ 
на ОбС –Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по 
Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:
      1. Да бъде отдаден под наем медицински кабинет /офталмологичен/ с площ от 25,14 м2, находящ се в “МЦ І” 
ЕООД-публична общинска собственост, актуван с АОС 217/22.02.1999 г., намиращ се в гр.Балчик, ул.”Д-р Златко 
Петков”, за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез 
публично оповестен конкурс в размер на 96,53 лв. /деветдесет и шест лева и петдесет и три стотинки/, без ДДС, 
съгл. чл. 102, /4/ от ЗЛЗ и т.3 от Тарифата за определяне на базисните наемните цени на общински помещения и 
терени на територията на Община Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да:
3.1. са регистрирани по ТЗ;
3.2. са завършили висше образование по медицина и притежават съответната специалност, отнасяща се за 
горепосоченият кабинет;

      4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят следва да:
    4.1.използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение;
    4.2.да спазва предмета на дейност;
      5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по 
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за 
обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на правото на 
възстановяване на собствеността върху земеделски земи.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 230:  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА; § 27, ал.2, т.2 и т.3 от Преходни 
и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), чл. 45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, във връзка с искане с вх. № 63-194-1/14.07.2017год. от Началника на “Общинска 
служба по земеделие Балчик” и чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, Общински съвет – Балчик:

І.  Предоставя на “Общинска служба земеделие - Балчик” проектен поземлен имот с идентификатор 
02508.10.646, произлизащ от поземлен имот с идентификатор 02508.10.609 по кадастралната карта на гр.Балчик, 
община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-5/04.02.2004год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, 
представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, с проектна площ от 
23,247 дка. / двадесет и три декара и 0,247 квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Реюф Небиев 
Аптулов. Имот 02508.10.609  е актуван с Акт за общинска собственост 4147/2011 год.

ІІ. Предоставя на “Общинска служба земеделие - Балчик” поземлен имот с идентификатор 
02508.536.493, по кадастралната карта на гр. Балчик, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-5/04.02.2004год. 
на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване 
– ниви, с площ от 15,663 дка. /петнадесет декара и 0,663 квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на 

Реюф Небиев Аптулов. Имот 02508.536.493  е актуван с Акт за общинска 
собственост 3423/2009 год.

ІІІ. Предоставя на “Общинска служба земеделие - Балчик” 
поземлен имот с идентификатор 02508.514.66, по кадастралната 
карта на гр. Балчик, община Балчик, одобрена със Заповед №300-
5-5/04.02.2004год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, 
представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване – 
ниви, с площ от 7,418 дка. /седем декара и 0,418 квадратни метра 
/, за обезщетяване на наследниците на Реюф Небиев Аптулов. Имот 
02508.514.66  е актуван с Акт за общинска собственост 3422/2009 год.. 
Въвод във владение да се извърши от стопанската 2018/2019 год.

ІV. Предоставя на “Общинска служба земеделие - Балчик” 
поземлен имот с идентификатор 02508.528.85, по кадастралната 
карта на гр. Балчик, община Балчик, одобрена със Заповед №300-
5-5/04.02.2004год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, 
представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване – 
ниви, с площ от 4,708 дка. /четири декара и 0,708 квадратни метра 
/, за обезщетяване на наследниците на Реюф Небиев Аптулов. Имот 
02508.528.85  е актуван с Акт за общинска собственост 3419/2009 год.

V. Упълномощава кмета на общината да извърши всички 
правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение. 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински 
съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Отпускане на финансови средства 
на „Медицински център - І - Балчик” ЕООД, за закупуване на 
спирометър.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 231:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в 
съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и 
реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и 
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска 
администрация във функция “Здравеопазване” да бъде завишен с 
8 000 лева, капиталов трансфер на “Медицински център I – Балчик” за 
закупуване на спирометър за нуждите на пулмологичен кабинет.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2017 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за 
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински 
съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за одобрение 
от общински съвет Балчик решение на Комисията за класиране и 
определяне на кандидата, спечелил конкурса за избор на управител 
на „МБАЛ – Балчик” ЕООД.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 232:  На основание чл. 17, ал. І, т. 4 и чл. 21, ал. ІІ, във 
вр. с ал. І, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. ІІ от Наредба № 9 от 26 юни 
2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
Общински съвет-Балчик:

1.Одобрява приетото на 05.9.2017г. Решение на Комисията 
за организиране и провеждане на конкурс за управлението на “МБАЛ-
Балчик” ЕООД, с което класира на първо място участника д-р Парсек 
Саркис Салбашян с постигната обща средноаритметична оценка  
отличен /6/ и определя за спечелил конкурса за възлагане управлението 
на “МБАЛ-Балчик” ЕООД – д-р. Парсек Саркис Салбашян от гр.Варна, 
ул. **************.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик – Николай 
Ангелов да сключи със спечелилия конкурса участник - д-р Парсек 
Саркис Салбашян договор за управление на  “МБАЛ-Балчик” ЕООД за 
срок от 3/три / години.
ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Актуализация на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2017 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 233:  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, общински съвет 
Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане 
с имотите – общинска собственост по реда на ЗОС през 2017 г., приета с 
решение № 57 от 26.01.2017 г., като допълва: 

Раздел ІІІ  Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да 
продаде” със следните  имоти:

- Земеделска земя – изоставена орна земя с площ от 4 831 
м2, представляваща ПИ № 03174.52.526 по кадастралната карта на с. 
Безводица, общ. Балчик;

- Земеделска земя – изоставена орна земя с площ от 3 278 
м2, представляваща ПИ №  03174.52.527  по  кадастралната карта на с. 
Безводица, общ. Балчик.   
- Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1000 м2, представляващ 
ПИ № 53120.502.777 по кадастралната карта на с. Оброчище, УПИ ХІІ, 
кв.54 по ПУП на с. Оброчище.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински 
съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка 
за продажба на ПИ № 02508.83.192 гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 234:  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. № 94П-
194-1/21.06.2017 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка 
в размер на 8 613.00 лв. (осем хиляди шестстотин и тринадесет лева), 
без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот 
с идентификатор № 02508.83.192 по кадастралната карта на гр. Балчик 
(УПИ ХХV, кв. 87 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 261 м2 (двеста 
шестдесет и един квадратни метра), актуван с АОС № 4723/27.07.2017 
г. на собственика на законно построена върху него сграда Панайот 
Михайлов Андриков.  
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински 
съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна 
оценка за продажба на ПИ № 78639.501.193 с. Църква
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 235:  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. № 94Т-
783-1/17.07.2017 г., одобрява пазарна оценка в размер на 4 665.00 лв. 
(четири хиляди шестстотин шестдесет и пет лева), без ДДС за продажба 
на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 
78639.501.193 по кадастралната карта на с. Църква, общ. Балчик (УПИ 
ХІІ, кв. 15 по ПУП на с. Църква), с площ от 1015 м2 (хиляда и петнадесет 
квадратни метра), актуван с АОС № 4729/22.08.2017 г. на собственика 
на законно построена върху него сграда Трендафил Костадинов 
Трендафилов.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински 
съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По петнадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на 
земеделска земя - ПИ № 03174.52.526 по кадастралната карта на с. 
Безводица.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 236:  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, общински 
съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг 
на общински имот, съгласно АОС № 4726/21.07.2017 г., представляващ 
земеделска земя – изоставена орна земя, трета категория с идентификатор 
№ 03174.52.526 по кадастралната карта на с. Безводица, с площ от 4 831 
м2  (четири хиляди осемстотин тридесет и един квадратни метра).   
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