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По първа точка от дневния ред: Осигуряване на 
временен безлихвен заем на СНЦ „МИГ – Балчик 

– Генерал Тошево”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 367:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Споразумение 
№РД50-35/20.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите 
местно развитие между управляващите органи на “Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020” , ОП “Иновации и конкурентоспособност 
за период 2014-2020 г.”, ОП “Развитие на човешките ресурси за 2014-2020 г.” и 
сдружение “МИГ – Балчик – Генерал Тошево”:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието да бъде осигурен безлихвен 
заем в размер на 50 000 лева на СНЦ “МИГ – Балчик – Генерал Тошево” за 
изпълнение на административни дейности и текущи разходи по Споразумение № 
РД50-35 от 20.04.2018 г. за изпълнение на стратегия за ВОРМ.

2. Предоставените по т.1 от настоящото решение финансови средства, 
да бъдат възстановени на Община Балчик до края на 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия 
за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 20 общински съветници
 „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По втора точка от дневния ред: Кандидатстване на община Балчик с проект 
„Строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 368:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА 
и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура чрез подбор 
№ BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ  „Строителство, реконструкция и/или 
рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 
принадлежностите към тях“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. , Общински 
съвет - Балчик
1.Дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим 
бенефициент, с проектно предложение с проект „Строителство и рехабилитация на 
улици и тротоари в гр. Балчик“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 
– УЛИЦИ  „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 
съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по 
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги 
и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските 
райони 2014 – 2020 г.

2. Общински съвет Балчик потвърждава, че  дейностите, включени в 
проектното предложение „Строителство и рехабилитация на улици и тротоари 
в гр. Балчик“ съответстват на  Общинския план за развитие на Община Балчик 
за периода 2014-2020, Приоритет 3.  Качествена жизнена среда – изграждане, 
поддържане, модернизация на техническата инфраструктура, опазване на 
околната среда, Мярка 3.2. Развитие и техническо усъвършенстване на пътната 
инфраструктура.
        3. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да 
извърши всички последващи правни и фактически действия.
ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 20 общински съветници
 „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По трета точка от дневния ред: Кандидатстване на община Балчик с проект 
„Изграждане на парк в гр. Балчик”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 369:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА 
и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по  Процедура чрез подбор 
BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ  „Изграждане и/или обновяване на площи 
за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 
обществените потребности от общинско значение“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“, 
Общински съвет - Балчик

РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си 

на допустим бенефициент, с проектно предложение „Изграждане на парк в гр. 
Балчик“ По Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ  „Изграждане 
и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за 
трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по 
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги 
и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските 
райони 2014 – 2020 г.“

2. Общински съвет Балчик потвърждава, че  дейностите, включени 
в проектното предложение „Изграждане на парк в гр. Балчик“ съответстват на  
Общинския план за развитие на Община Балчик за периода 2014-2020, Приоритет 
3.  Качествена жизнена среда  –  изграждане, поддържане, модернизация на 
техническа инфраструктура, опазване на околната среда, Мярка 3.1.  Повишаване 
ролята и усъвършенстване функциите на  устройствените планове  на населените 
места в общината,  като инструмент за управление на качеството на жизнената 
среда
 3. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община 
Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия.
ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 20 общински съветници
 „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По четвърта точка от дневния ред: Кандидатстване на община Балчик 
с проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна 
площадка в гр. Балчик”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 370:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА 
и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура чрез подбор 
BG06RDNP001-7.007 - СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване 
и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. , 
Общински съвет - Балчик

РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си 

на допустим бенефициент, с проектно предложение „Изграждане и оборудване на 
мултифункционална спортна площадка в гр. Балчик“ по Процедура чрез подбор 
BG06RDNP001-7.007 - СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване 
и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

2. Общински съвет Балчик потвърждава, че  дейностите, включени 
в проектното предложение „Изграждане и оборудване на мултифункционална 
спортна площадка в гр. Балчик“ съответстват на  Общинския план за развитие 
на Община Балчик за периода 2014-2020, Приоритет  4.  Развитие на човешките 
ресурси и социално сближаване  –образование и обучение, здравеопазване, 
пазар на труда, социални услуги и интеграция на уязвими групи, Мярка 4.6.  
Преодоляване на съществуващите диспропорции и неравенства между масовия 
и професионалния (вкл. с туристическа ориентация) спорт по отношение на 
организацията и инфраструктурата. Издигане нивото на материалната база и 
обхвата на населението в масовия спорт, включително в малките населени места 
разширяване достъпа до професионалните спортни бази.
        3. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да 
извърши всички последващи правни и фактически действия.
ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 19 общински съветници
 „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По пета точка от дневния ред: Завишаване бюджета на общинска 
администрация в местна дейност 759 „Други дейности по културата” за 
извършване на ремонтни дейности на джамиите в гр. Балчик и с. Ляхово.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 371:  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 да бъде завишен с 15 000 лева, в местна дейност 759 “Други 
дейности по културата”, § 45 00 “Субсидии за организации с нестопанска 
цел”, като средствата ще бъдат предоставени на Мюсюлманско настоятелство 
в гр. Балчик, за извършване на ремонтни дейности на джамията в гр. Балчик и 
джамията в с. Ляхово.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 26

от заседание на Общински съвет - Балчик, 
проведено на 28 юни 2018 година

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 19 общински съветници
 „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

По шеста точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2018 година в дофинансиране на читалище 
„Просвета-1901” с. Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 372:  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 НЧ “Просвета-1901” с. Оброчище да бъде актуализиран в 
увеличение с 8 000 лева за допълнително финансиране на дейностите и съставите поради недостиг на бюджета им за 2018 г.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 19 общински съветници
 „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По седма точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2018 година на Общинска администрация в дейност 311 
„Детски градини” за ремонт на спортната площадка в ДГ „Мир” с. Сенокос.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 373:  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 в местна дейност 311 “Детски 
градини” да бъде завишен с 2 420 лева, за ремонт и оборудване на детската площадка в ДГ “Мир” с. Сенокос.
2.  Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 19 общински съветници
 „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По осма точка от дневния ред: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот от Съюза на 
българските художници.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 374:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 58 от 
НОРПУРОИ и Заявление вх. № 33-46-1/09.05.2018 г. от Председателя на Съюза на българските художници:
            1. Общински съвет – Балчик учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на 
българските художници” със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Шипка” № 6, представлявано от 
Председателя Любен Генов, върху имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 483/26.10.2000 г., а именно: офис 
(склад и сервизно помещение) с площ от 12,63 м2, находящо се на петия етаж на сграда с идентификатор 02508.86.41.1 по 
кадастралната карта на гр. Балчик, ул. „Приморска” №24.

2. Определя срок на безвъзмездното ползване 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора. 
3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по 

сключване на анекс към договора за безвъзмездно право на ползване. 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 20 общински съветници
 „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По девета точка от дневния ред: Прекратяване на съсобственост на община Балчик по отношение на ПИ 02508.84.148 
по кадастралната карта на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 375:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ 
на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Р-873-2/04.04.2018 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да 
се прекрати съсобствеността между Община Балчик и наследниците на Етем Реджебов Мустафов по отношение на ПИ № 
02508.84.148 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХІІ, кв.1084 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 343 м2, като 
н-ци Етем Реджебов Мустафов изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 133 м2 (сто тридесет и три квадратни 
метра) идеални части, актувани с АОС № 4751/26.04.2018 г. 

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4258.00 лв. (четири хиляди двеста 
петдесет и осем лева), без ДДС.         

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по 
изпълнение на решението.  
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 20 общински съветници
 „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По десета точка от дневния ред: Прекратяване на съсобственост на община Балчик по отношение на ПИ 24387.501.146 
по кадастралната карта на с. Дъбрава.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 376:  1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-
Балчик и във връзка със заявление вх. № 94И-599-1/23.05.2018 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати 
съсобствеността между Община Балчик и Анна Манолова Дочева от гр. Варна, по отношение на ПИ № 24387.501.146 по 
кадастралната карта на с. Дъбрава, УПИ ІІІ, кв.28 по ПУП на с. Дъбрава, целия с площ от 2579 м2, като Анна Манолова 
Дочева изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 129 м2 (сто двадесет и девет квадратни метра) идеални части, 
актувани с АОС № 4754/06.06.2018 г. 

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 490.00 лв. (четиристотин и деветдесет 
лева), без ДДС.         

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по 
изпълнение на решението.  
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 20 общински съветници
 „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По единадесета точка от дневния ред: Прекратяване на съсобственост на община Балчик по отношение на ПИ 
02508.51.99 по кадастралната карта на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 377:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ 
на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-1243-1/06.06.2018 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си 
да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Мария Василева Нейчева и наследниците на Никола Симеонов 
Нейчев по отношение на ПИ № 02508.51.99 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХХХVІІ, кв.14 по ПУП на в.з. „Бели 
скали” гр. Балчик, целия с площ от 471 м2, като Мария Нейчева и Н-ци Никола Нейчев изкупят частта на Община Балчик, 
равняваща се на 71 м2 (седемдесет и един квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4756/08.06.2018 г. 

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2000.00 лв. (две хиляди лева), без ДДС.         
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по 

изпълнение на решението.  
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 20 общински съветници
 „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По дванадесета точка от дневния ред: Отмяна на Решение № 207 от 20.09.2016 г. и одобряване на пазарна оценка за 
учредяване право на надстрояване на сграда с идентификатор 39459.29.420.6
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 378: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 183 от ЗУТ; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от Наредбата, 
определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. 
на Общински Съвет – Балчик и във връзка с молба вх. № 94С-1675-1/16.01.2018 г. от Стоян Василев Георгиев: 

1. Общински съвет – Балчик отменя свое решение № 207от 20.09.2016 г. 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 20 общински съветници
 „ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5

2. Общински съвет – Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 3 824.00 лв. (три хиляди осемстотин 
двадесет и четири лева) за учредяване право на настрояване на 99.00 м2 (деветдесет и девет квадратни метра) на сграда с 
идентификатор 39459.29.240.6 по кадастралната карта на с. Кранево, собственост на Стоян Георгиев Василев, за изграждане 
на надстройка с площ от 153,37 м2 в съсобствен недвижим имот.   
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 20 общински съветници
 „ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6

По тринадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.501.22 по 
кадастралната карта на с. Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 379:  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. № 94А-692-3/04.05.2018 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 7 310.00 лв. (седем 
хиляди триста и десет лева), без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него 
сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.501.22 по кадастралната карта на с. Оброчище (УПИ ХVІ, 
кв. 3 по ПУП на кв. „Младост” с. Оброчище), с площ от 497 м2 (четиристотин деветдесет и седем квадратни метра), актуван 
с АОС № 4752/14.05.2018 г. на Анджела Георгиева Григориева и Анелия Георгиева Григориева.   
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 20 общински съветници
 „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По четиринадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.259 по кадастралната карта на гр. 
Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 380:  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  ОбС Балчик, Общински Съвет – Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, 
съгласно АОС № 4352/17.02.2014 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.74.259 
по кадастралната карта на гр.Балчик (УПИ ХІІ, кв.50 по ПУП на гр.Балчик), с площ от 422 м2  (четиристотин двадесет и 
два квадратни метра).   
 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 706.00 лв. (девет хиляди седемстотин и шест 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.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 20 общински съветници
 „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По петнадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.253 по кадастралната карта на гр. 
Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 381:  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 ОбС-Балчик, Общински Съвет – Балчик дава съгласие да 
се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС 
№ 4350/17.02.2014 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с 
идентификатор № 02508.74.253 по кадастралната карта на гр.Балчик (УПИ VІ, 
кв.50 по ПУП на гр.Балчик), с площ от 443 м2  (четиристотин четиридесет и три 
квадратни метра).   
 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 189.00 
лв. (десет  хиляди сто осемдесет и девет 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.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 20 общински съветници
 „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По шестнадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 
02508.74.287 по кадастралната карта на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 382:  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 ОбС Балчик, Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да 
се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС 
№ 4278/08.02.2013 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с 
идентификатор № 02508.74.287 по кадастралната карта на гр.Балчик (УПИ VІІ, 
кв.1046 по ПУП на гр.Балчик), с площ от 449 м2  (четиристотин четиридесет и 
девет квадратни метра).   
 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 327.00 
лв. (десет хиляди триста двадесет и седем 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.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 18 общински съветници
 „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По седемнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на 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.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
РЕШЕНИЕ № 383:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от 
ЗОС,  чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество /НОРПУРОИ/,  приета с Решение 238, 
Протокол № 27/27.02.09 г. на ОбС Балчик, посл. Изм. и доп. с Решение 531, 
Протокол №37/27.02.2014г., 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 5г. /
пет години/, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена от 156.60 лв. /сто петдесет и шест 
лева и шестдесет стотинки/, без ДДС, като стъпката на наддаване е в размер на 5% 
/пет процента/ от началната цена. Наемната цена е определена съгласно т.4, зона 
3 от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и 
терени на територията на Община Балчик. 
3. До участие в търга с тайно наддаване се допускат кандидати които:
      3.1. са регистрирани по Търговския закон;

3.2. нямат публични задължения;
4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да:

      4.1.   използва имота, 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 присъствали – 18 общински съветници
 „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По осемнадесета точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на ПУП 
- ПР за УПИ XXX - „за движение и транспорт“ и УПИ XII - „за озеленяване“ 
за обособяване на УПИ ХLI „за паркинг“, кв. 317 по плана на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 384:  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 
134, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 208 (1) от Закона за устройство на територията, 
Общински съвет - Балчик дава съгласие за изменение на ПУП – ПР за УПИ ХХХ – 
“за движение и транспорт” и УПИ ХІІ – “за озеленяване” за обособяване на УПИ 
XLI  “за паркинг”,  кв. 317 по плана на гр.Балчик.

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи 
действия по изпълнение на решението.  
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 19 общински съветници
 „ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8

По деветнадесета точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на 
ПУП-ПРЗ за промяна на улична регулация и обособяване на УПИ в обхвата 
на ПИ 53120.502.136 по плана на с. Оброчище, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 385:  І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 208 (1)  и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, 
Общински съвет - Балчик дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ с цел промяна 
на улична регулация в обхвата на ПИ 53120.502.136 по КК на с. Оброчище, за 
обособяване на УПИ ХІІ, кв.17 по плана на с. Оброчище, община Балчик, с 
устройствена зона Жм – нискоетажно жилищно застрояване и отреждане «за 
обществено обслужване».  
II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по 
изпълнение на решението.  
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 19 общински съветници
 „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По двадесета точка от дневния ред: Разрешение за изработване на ПУП-
Парцеларен план за “Отвеждащ колектор след ПСОВ Албена“ преминаващ 
през землището на с.Кранево община Балчик. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 386:  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, съгласно 
чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик 
дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Отвеждащ колектор 
след ПСОВ Албена“ преминаващ през землището на с. Кранево, община Балчик – 
съгласно одобрено задание. 

 II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, 
да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.  
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 19 общински съветници
 „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

По двадесет и първа точка от дневния ред: Разрешение за изработване 
на ПУП-Парцеларен план за “Тласкател за дъждовни води за Курортни 
сгради със СПА комплекс, ресторанти и басейни в ПИ 53120.106.443 и ПИ 
53120.106.417” преминаващ през ПИ 53120.106.292 в местност “Фиш-Фиш”, 
землището на с.Оброчище, община Балчик. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 387:  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 
124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава 
разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план „Тласкател за дъждовни 
води за Курортни сгради със СПА комплекс, ресторанти и басейни в ПИ 
53120.106.443 и ПИ 53120.106.417” преминаващ през ПИ 53120.106.292 в 
местност „Фиш-Фиш“, землището на с.Оброчище община Балчик- съгласно 
одобрено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община 
Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.  
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали – 19 общински съветници
 „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

По двадесет и втора точка от дневния ред: Одобряване на ПУП-ПП за 
„Изграждане на водопроводно отклонение за водоснабдяване в подстанция 
„Албена” от ПИ 53120.109.10 до ПИ 53120.109.3 (п/ст „Албена”, км 
77+008(дясно) от обслужваща зона на път І-9 община Балчик”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


