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На основание  чл. 77, ал. 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 № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 37 
на ОбС-Балчик, Решение № 176 по Протокол № 12 от 29.06.2017 г. на ОбС-Балчик и 
Заповед № 752/2017 г. на Кмета на Община Балчик. 
1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен не-
присъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска 
собственост, представляващ част от ПИ № 02508.86.49 по кад. карта на гр. Балчик, 
за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 0,84 м2.
2. Цел на конкурса : отдаване под наем на част от имот за поставяне на рекламно - 
информационeн елемент.
3. Начална годишна наемна цена : 40,95 лв. /четиридесет лева и деветдесет и пет 
стотинки/, 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.
4. Срок на договора - 3 (три) години.
5. Допускане до конкурса :
5.1. регистрирани по Търговския закон;
5.2. да нямат задължения към Община Балчик;
5.3. да притежават магазин за сувенири и галерия на територията на гр. Балчик;
След спечелване на конкурса и подписване Договора за наем, наемателят се задъл-
жава да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешение за 
поставяне на рекламно - информационен елемент.
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки 
работен ден от 27.07.2017 г. до 14.08.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 14.08.2017 г. до 15,30 ч. и предло-
жение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес 
пл.“21-септември“ № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за за-
купена тръжна документация в отдел „Образование, хуманитарни, социални и сто-
пански дейности“, стая № 105.
За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова

Публично оповестен неприсъствен кон-
курс за поставяне на 1 бр. рекламно-ин-

формационен елемент

На основание  чл. 77, ал. 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 № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 37 
на ОбС-Балчик, Решение № 175 по Протокол № 12 от 29.06.2017 г. на ОбС-Балчик и 
Заповед № 754/2017 г. на Кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен не-
присъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска 
собственост, представляващ част от ПИ № 02508.86.49 по кад. карта на гр. Балчик, 
за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 4,32 м2.
2. Цел на конкурса : отдаване под наем на част от имот за поставяне на рекламно - 
информационeн елемент.
3. Начална годишна наемна цена : 210,60 лв. /двеста и десет лева и шестдесет сто-
тинки/, 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.
4. Срок на договора - 3 (три) години.
5. Допускане до конкурса :
5.1. регистрирани по Търговския закон
5.2. да нямат задължения към Община Балчик
5.3. да притежават супермаркет на територията на гр. Балчик.
След спечелване на конкурса и подписване Договора за наем, наемателят се задъл-
жава да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешение за 
поставяне на рекламно - информационен елемент.
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки 
работен ден от 27.07.2017 г. до 14.08.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 14.08.2017 г. до 15,30 ч. и предло-
жение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес 
пл.“21-септември“ № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за за-
купена тръжна документация в отдел „Образование, хуманитарни, социални и сто-
пански дейности“, стая № 105.
За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова

Публично оповестен неприсъствен кон-
курс за поставяне на 1 бр. рекламно-ин-

формационен елемент

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 13 от заседание на Общински съвет - Балчик, 

проведено на 27 юли 2017 година

По петнадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от 
Стефка Иванова Иванова, Ивелина Красимирова Иванова и Живко 
Красимиров Иванов за прекратяване на съсобственост по отношение 
на ПИ № 62788.501.44 по кадастралната карта на с. Рогачево, общ. 
Балчик 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 205: 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. № 94С-2574-1/28.06.2017 г. Общински съвет 
Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община 
Балчик и Стефка Иванова Иванова, Ивелина Красимирова Иванова и 
Живко Красимиров Иванов по отношение на ПИ № 62788.501.44 по 
кадастралната карта на с. Рогачево, УПИ ХХІІ, кв.1 по ПУП на с. Рогачево, 
целия с площ от 1205 м2, като Стефка Иванова Иванова, Ивелина 
Красимирова Иванова и Живко Красимиров Иванов изкупят частта на 
Община Балчик, равняваща се на 105 м2 (сто и пет квадратни метра) 
идеални части, актувани с АОС № 4725/04.07.2017 г. 

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в 
размер на 2625.00 лв. (две хиляди шестстотин двадесет пет лева), без ДДС.         

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши 
последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за отписване 
на несъбираеми дългосрочни взимания от бивши наематели на 
общински жилища.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 206: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл.111,т.б и т.в от Закон за задълженията и договорите 
упълномощава  управителя на ОбП“БКС“ да предприеме действия 
по отписване от счетоводните регистри на  ОбП“БКС“ по сметка 
4110“Вземания от клиенти“ вземането от Давид Петров Станков-
наемател на общинско жилище в размер на 798,75/Седемстотин 
деветдесети осем лева и 75 стотинки/ като несъбираемо вземане.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.111,т.б и 
т.в от Закон за задълженията и договорите упълномощава  управителя 
на ОбП“БКС“ да предприеме действия по отписване от счетоводните 
регистри на  ОбП“БКС“ по сметка 4110“Вземания от клиенти“ вземането 
от Мендуне Алиева Тахирова-наемател на общинско жилище в размер на 
65/шестдесет и пет лева/.

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

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за именуване на 
обекти от общинско значение.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 207: На основание чл. 21, ал. ІІ, във връзка с ал. І, т. 18 от 
ЗМСМА и Докладна с вх. № 10-11-9 от кмета на с. Кранево, общински 
съвет Балчик дава своето съгласие за именуване на нови улици в с. 
Кранево, както следва: 
1. ул. „Делфин” с ОК 138-156-162-160 по плана на с. Кранево, започва от 
ул.“Бриз“ посока северозапад-югоизток и завършва до ул.“Бриз“;
2. ул. „Сирена” с ОК 156-154-179 по плана на с. Кранево, започва 
от ул.                 „Изгрев“, посока запад-изток и завършва до ул. 
„Делфин“ ;
3. ул. „Морска звезда” с ОК 215-175-163-158-157-271 по плана на 
с. Кранево, започва от ул.“Изгрев“ посока запад-изток-север-запад-
югопапад и завършва до ул.“Бяло море“;
4. ул. „Раковина“ с ОК 148-147 по плана на с. Кранево, започва от 
ул „Одисей“, посока запад-изток и завършва до ул.“Делфин“ ;
5. ул. „Одисей” с ОК 145-149 по плана на с.Кранево, започва от 
ул.“Ледено сияние“ посока югозапад-североизток и завършва до 
ул.“Бриз“;
6. ул. „Златна рибка” с ОК 144-149 по плана на с. Кранево, започва 
от ул „Изгрев“, посока югозапад-североизток и завършва до 
ул.“Бриз“;
7. ул. „Ледено сияние” с ОК 140-159 по плана на с. Кранево, започва 
от ул. „Бриз” посока северозапад-югоизток и завърша до ул. „Делфин”;
8. ул. „Нимфа”, започва от ул. „Изгрев”, посока запад-изток и завършва 
до ул. „Делфин”.

Осемте улици да се включат в Националния класификатор на пътните 
артерии на Република България.
ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински съветници
15 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за актуализация 
на бюджета на НЧ „Просвета-1900” с. Соколово за 2017 г. - 
дофинансиране.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 208: 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-1900” с. Соколово да бъде актуализиран в увеличение със 
17 000 лева за участие в международен фестивал в Италия.
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 – 12 общински 
съветници
12 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за актуализация 
на бюджета на НЧ “Христо Смирненски-1941” с. Сенокос за 2017 г. – 
дофинансиране.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 209:  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” 
Христо Смирненски-1941” с.Сенокос в дофинансиране да бъде 
завишен с 9 500 лева.
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 – 12 общински 
съветници
12 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на 
еднократни финансови помощи.
ДОКЛАДВА: Велко Михайлов – член на комисията
РЕШЕНИЕ № 210:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни 
финансови помощи, както следва:
1. Мария Мишева Петрова от с. Кремена, за социално подпомагане, в 

размер на 200,00 (двеста) лева. 
2. Надежда Софрониева Арсланбедова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) 
лева. 
3. Живко Ненов Димитров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. 
4. Михаил Илиев Михайлов от гр. Балчик,  за социално подпомагане, в размер на 800,00 (осемстотин) лева. 
5. Стефана Николова Михалева от с. Змеево, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева. 
6. Елена Стефанова Кирилова от гр. Балчик, за лечение на дъщеря й Румяна Милчева на 9 г., в размер на 300,00 
(триста) лева.
7. Сюлейман Алиибрям Сюлейман от с. Стражица, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева. 
8. Нергюл Мустафа Сервет от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 600,00 (шестстотин) лева. 
9. Гюлхан Шабанова Сюлейманова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. 
10. Златка Петрова Карпова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева. 
11. Дечко Димитров Дечев от гр. Балчик, за лечение в размер на 400,00 (четиристотин) лева. 
НЕ ОДОБРЕНИ МОЛБИ
1. Ангел Николов от с. Стражица, липсват рецепти и фактури  за закупени лекарства
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 12 общински съветници
12 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и първа точка от дневния ред: Участие в извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД 
гр. Добрич.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 211:  На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и 
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Балчик

РЕШИ:
Съгласува следната позиция на Община Балчик по точките от дневния ред на извънредното 

заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД, град Добрич, както следва:

1. Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров- заместник-кмет с 
ресор „Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология“ в 
Община Балчик да гласува според настоящото решение.

2. Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложените решения:
По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на решение за 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията в размер на 19 591,27 
лева.

По т. 2 от дневния ред: Указва на упълномощения представител да участва в гласуването 
като се ръководи от интересите на Община Балчик.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 12 общински съветници
12 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за закупуване 
на два броя ветроходни лодки клас “Оптимист” и предоставянето им 
за ползване на Морски клуб Балчик. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 

РЕШЕНИЕ № 212:  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 програмата за 
развитие на спорта в §§ 52 04 “Придобиване на транспортни средства” 
да бъде завишен с 5 700 лева, за закупуване на два броя ветроходни 
лодки клас “Оптимист” и предоставянето им за ползване на Морски клуб 
Балчик. 
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 – 12 общински 
съветници
11 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува

По двадесет и трета точка от дневния ред: Отдаване на части от 
терен за поставяне на рекламно-информационен елемент в ПИ 
39459.502.311 с. Кранево.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 213:  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 в част от имот – публична общинска 
собственост за поставяне на 1 бр. рекламно информационен елемент /
електронна табела/, с площ 1,80 м2 в ПИ № 39459.502.311 по кад. карта 
на с.Кранево, за срок от 3 год. /три години/, 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 87,75 лв. /осемдесет и седем лева и седемдесет и пет 
стотинки/, 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 :
   3.1. са регистрирани по ТЗ.
   3.2. да притежават ЗХР на територията на с.Кранево.

      4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, 
наемателят се задължава да извърши всички последващи действия, 
касаещи издаване разрешение за поставяне на рекламно – информационен 
елемент.
     5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 12 общински 
съветници
12 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Отдаване на части 
от терен за поставяне на рекламно-информационен елемент в ПИ 
39459.502.311 с. Кранево.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 214:  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 в част от имот – публична общинска 
собственост за поставяне на 1 бр. рекламно информационен елемент с 
площ 0,64 м2 в ПИ № 39459.502.311 по кад. карта на с.Кранево, за срок от 3 
год. /три години/, 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 31,20 лв. /тридесет и един лева и двадесет стотинки/, 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 :
   3.1. са регистрирани по ТЗ.
   3.2. да се занимава с ресторантьорство на територията на с.Кранево.

      4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, 
наемателят се задължава да извърши всички последващи действия, касаещи 
издаване разрешение за поставяне на рекламно – информационен елемент.
     5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 12 общински съветници
12 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и пета точка от дневния ред: Кандидатстване на 
община Балчик с проект по комбинирана процедура „Развитие на 
туристическите атракции”, съгласно изискванията на Приоритетна ос 
6 „Регионален туризъм” на Оперативна програма „Региони в растеж 
2014-2020 г”.
РЕШЕНИЕ № 215:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и във 
връзка с кандидатстване на община Балчик с проект по комбинирана 
процедура „Развитие на туристическите атракции“, съгласно изискванията 
на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020 г., Общински съвет гр. Балчик

РЕШИ:
 1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства за 
осигуряване на финансиране по комбинирана процедура „Развитие на 
туристическите атракции“, съгласно изискванията на Приоритетна ос 6 
„Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-
2020 г., и индикативна работна програма за 2017 г., с проект „Развитие 
на туристическите атракции чрез  ревитализация на обекти от категория 
„национално” значение на територията на град Балчик: археологически 
парк „Антична и средновековна крепост кв. „Хоризонт” и „Храм на 
Кибела” –  визуализация и презентация на археологически обекти чрез 
изграждане на интерактивен и детски музей на открито и закрито – УПИ 
I, кв.1157, и културни маршрути“ до максимално допустимата стойност, 
съгласно индикативна работна програма за 2017 г. – 9 779 150,00 лв.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши необходимите 
действия по изготвянето и внасянето проектно предложение „Развитие 
на туристическите атракции чрез  ревитализация на обекти от категория 
„национално” значение на територията на град Балчик: археологически 
парк „Антична и средновековна крепост кв. „Хоризонт” и „Храм на 
Кибела” –  визуализация и презентация на археологически обекти чрез 
изграждане на интерактивен и детски музей на открито и закрито, УПИ  
I, кв.1157 и културни маршрути“ по комбинирана процедура „Развитие на 
туристическите атракции“, съгласно изискванията на Приоритетна ос 6 
„Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-
2020 г., съгласно индикативна работна програма за 2017 г.

ИЛИЯН СТАНОЕВ
Председател на 

ОбС Балчик


