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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ  № 41

от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 13 юни 2019 година
По първа точка от дневния ред: Финансово подпомагане за издаване 
на книга.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 579: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и молба с 
вх.№ 94-00-802 / 22.04.2019 г. от Енчо Петров Димитров:
1. Общински съвет не разрешава да се отпусне еднократна финансова 
помощ в размер на 700 лева на Енчо Петров Димитров от гр.Балчик във 
връзка с предстоящото издаване на неговата книга „Над пропаст“ – сборник 
с разкази през месец май 2019г.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 14 общински 
съветници
Гласували със „За” – 4; „Против” – 2; „Въздържали се” – 8

По втора точка от дневния ред: Финансиране на участие в културно 
събитие в чужбина.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 580: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка 
със заявление с вх. № 94-00 977/03.06.2019 год. от Стоян Великов Стоянов 
и заявление с вх. № 94-00-990/05.06.2019 год. от Росен Стефанов Русинов, 
Общински съвет - Балчик
РЕШИ:
1. Отпуска финансова помощ в размер на 1000.00 лв. (хиляда лева) на 
Стоян Великов Стоянов от гр. Балчик, за поемане на част от разходите за 
организиране на самостоятелна изложба в Будапеща.
2. Отпуска финансова помощ в размер на 1000.00 лв. (хиляда лева) на 
Росен Стефанов Русинов от гр. Балчик, за поемане на част от разходите за 
организиране на самостоятелна изложба в Будапеща.
3. Общински съвет - Балчик упълномощава кмета на Община Балчик 
да предприеме всички необходими фактически и правни действия за 
изпълнение на настоящото решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 14 общински 
съветници
Гласували със „За” – 14; „Против” – 0; „Въздържали се” – 0

По трета точка от дневния ред: Освобождаване от такса за издаване на 
удостоверение за въвеждане в експлоатация и технически паспорт на 
храм „Света Богородица Достойно Есть” с. Кранево.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 581: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 
и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (НОАМТЦУ), чл. 
8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и молба на Борислав 
Кирилов - отец Филип, председател на църковно настоятелство при храм 
„Света Богородица Достойно Есть” с. Кранево:
1. Общински съвет приема да бъде освободен от такса за издаване на 
удостоверение за въвеждане в експлоатация и технически паспорт храм 
„Света Богородица Достойно Есть” с. Кранево, по чл. 43, т. 12 и т. 36.11, V 
категория от НОАМТЦУ, в размер на 342,00 (триста и четиридесет и два) 
лева.
2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за 
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 14 общински 
съветници
Гласували със „За” – 14; „Против” – 0; „Въздържали се” – 0
По четвърта точка от дневния ред: Разпореждане с бюджетни средства 
и предоставянето им на юридически лица с нестопанска цел за 
организиране на фестивали.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 582: На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 
и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане с бюджетни 
средства, заложени в календарния план на културните прояви на Община 
Балчик, Общински съвет Балчик: РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество 
за организиране на Международен хоров фестивал «Черноморски звуци» 
със СНЦ «Музикален свят - Балчик», представлявано от Председателя 
Валентина Георгиева Петрова, за сумата от 35 000 (тридесет и пет хиляди) 
лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 14 общински 
съветници
Гласували със „За” – 13; „Против” – 0; „Въздържали се” – 1
2. Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество 
за организиране на международен музикален фестивал «Дни на 
класиката в Балчик» с Фондация «Академия Класика», представлявана от 
Изпълнителния директор Дончо Донев, за сумата от 70 000 (седемдесет 
хиляди) лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 14 общински 
съветници
Гласували със „За” – 13; „Против” – 0; „Въздържали се” – 1
3. Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество 
за организиране на международен фолклорен фестивал «Море от ритми» 
с СНЦ «За Балчик», представлявана от Управителя Галина Гавраилова 
Димитрова, за сумата от 35 000 (тридесет и пет хиляди) лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 14 общински 
съветници
Гласували със „За” – 13; „Против” – 0; „Въздържали се” – 1
4. Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество за 
организиране на фестивал «Младите в изкуството Виа Понтика - Балчик» 
със Сдружение «Виа Понтика - 2010», представлявано от Председателя 
Красимир Ранков, за сумата от             50 000 (петдесет хиляди) лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 14 общински 
съветници
Гласували със „За” – 13; „Против” – 0; „Въздържали се” – 1
5. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик 
да предприеме всички необходими фактически и правни действия за 
сключване договорите за сътрудничество, предмет на т. 1, т.2, т.З и т.4 
от настоящото решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ цялото проекто-решение,  в залата присъстват 
– 14 общински съветници
Гласували със „За” – 14; „Против” – 0; „Въздържали се” – 0
По пета точка от дневния ред: Предложение за финансова издръжка 
за нощувки, храна и транспортни разходи на общо 24 български 
полицейски служители и 8 служебни животни (коне) от други структури 
на МВР за месеците юли и август, както и издръжка по настаняването 
и изхранването на общо 8 румънски полицейски служители, които да 
работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването 
на обществения ред на територията на гр. Балчик и кк „Албена“.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 583: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и 
писмо - искане от Никола Панчев директор на Областна дирекция на МВР 
– Добрич с вх.№ 24-00-192 от 31.05.2019 г:
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се осигури финансова 
издръжка за нощувки, храна и транспортни разходи на общо 24 български 
полицейски служители и 8 служебни животни (коне) от други структури 
на МВР за месеците юли и август, както и издръжка по настаняването 
и изхранването на общо 8 румънски полицейски служители, които да 
работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на 
обществения ред на територията на гр. Балчик и кк „Албена“ в общ размер 
до 60 000 лева.
2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за 
изпълнение на решението, да сключи споразумение между Община Балчик 
и ОД на МВР – Добрич относно поетите ангажименти по осигуряването на 
служителите и тяхното логистично обезпечаване по брой, местоназначение 
и смени.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 13 общински 
съветници
Гласували със „За” – 12; „Против” – 1; „Въздържали се” – 0
По шеста точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез неприсъствен 
конкурс на общински имот-публична общинска собственост - лекарски 
кабинет № 223 и манипулационни, находящ се в “МЦ І” ЕООД, 
ул.“Златко Петков”№ 1.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 584: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 
от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си лекарски кабинет № 223 с площ 24 кв.м на 2-ри етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 
103, 109, 110, всяка с площ 18.50 кв.м, разположени на 1-ви и 2-ри етаж с обща площ: 34.57 кв.м. Находящи се   
в“ МЦ І” ЕООД, ул. “ Златко Петков” № 1, представляващ част от ПИ № 02508.82.2,  актуван с АОС  № 217 от 
1999г., да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 г. /пет години/, чрез провеждане на 
неприсъствен конкурс.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена от 133.99 лв. /сто тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки 
/,без ДДС. Наемната цена е определена съгласно чл.102.ал.4 от Закона за лечебните заведения;
3. До участие в конкурса се допускат кандидати които :

3.1. са регистрирани по Търговския закон;
3.2. нямат публични задължения;
3.3. спазват предмета на дейност – осъществяване  на извънболнична, индивидуална,    първична 

медицинска помощ;
3.4. да представят диплома за завършено висше медицинско образование;

4.   След сключване на договора за наем спечелилият участник следва:
       4.1. да използват горепосочения имот, като медицински кабинет и манипулационни и да не променя 

предназначението на наетите помещения
5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по 

изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 13 общински съветници
Гласували със „За” – 13; „Против” – 0; „Въздържали се” – 0
По седма точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез конкурс на терен от 30 кв.м., публична общинска 
собственост, представляващ ПИ № 02508.87.127.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 585: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:
Дава съгласието си  за отдаване  под наем:
1. Терен с обща площ 30.00 кв.м, находящ се в град Балчик - публична общинска собственост, представляващ 
ПИ № 02508.87.127,актуван с АОС № 227 от 25.05.1999г., чрез провеждане на неприсъствен конкурс, за срок от 
3 години.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

2.1 при провеждане на процедурата за отдаване под наем на терен, чрез конкурс е в размер на  293.40 лв. /двеста 
деветдесет и три лева и четиридесет стотинки / без ДДС; Цената е определена съгласно Тарифа за определяне 
на базисните наемни цени на общински помещения  и терени на територията на Община Балчик - Зона 2, т.5.

3. До участие в конкурса се допускат кандидати които:
      3.1. са регистрирани по Търговския закон;

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

4.1. използва имота, съгласно неговото предназначение, за разполагане на маси и столове пред заведение 
за хранене, като не променя предназначението му.

Същите следва да спазват предмета на дейност, а именно за разполагане на маси и столове пред заведение за 
хранене;

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по 
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 13 общински съветници
Гласували със „За” – 13; „Против” – 0; „Въздържали се” – 0
По осма точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг на терен от 21.00 кв.м., публична общинска 
собственост, представляващ ПИ № 02508.88.842.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 586: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:
Не дава съгласието си  за отдаване  под наем:
- Част от ПИ № 02508.88.842, с площ 21.00 кв.м, находящ се в град Балчик - публична общинска собственост, 
актуван с АОС № 379 от 06.03.2014 г., чрез провеждане на търг с тайно наддаване, за срок от 5 години.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 13 общински съветници
Гласували със „За” – 6; „Против” – 0; „Въздържали се” – 7

По девета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг на част от имоти в с. Кранево, за поставяне 
на 7 бр. поставяеми обекти за извършване на търговска дейност
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 587: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Да бъде отдаден под наем част от имот–публична общинска собственост, за поставяне на 7 бр. 
поставяеми обекти за извършване на търговска дейност, с площи както следва:

1.1.- 10.00 м2, представляващ част от ПИ № 39459.502.404, актуван с АОС № 435/2015г. по кадастрална 
карта на село Кранево;

1.2.- 20.00 м2, представляващ част от ПИ № 39459.503.75 по кадастрална карта на село Кранево;
1.3.- 25,00 м2, представляващ част от ПИ № 39459.503.243 по кадастрална карта на село Кранево, 

актуван с АОС 496/2019г.
1.4.- 30.00 м2, представляващ част от ПИ № 39459.503.243 по кадастрална карта на село Кранево, 

актуван с АОС 496/2019г.
1.5. - 7.00 м2, представляващ част от ПИ № 39459.503.243 по кадастрална карта на село Кранево, актуван 

с АОС 496/2019г.
1.6.-179.00 м2, представляващ част от ПИ № 39459.503.86 по кадастрална карта на село Кранево;
1.7. -16.00 м2 , представляващ част от ПИ № 39459.503.86 по кадастрална карта на село Кранево;
за срок от 3 год. /три години/, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

            2. Утвърждава начални годишни наемни цени при провеждане на процедура за отдаване под наем чрез търг 
с тайно наддаване:

по т.1.1.- 163.80  лв. / сто шестдесет и три лева и осемдесет стотинки /без ДДС;
по т.1.2.- 327 .60 лв. /триста двадесет и седем лева и шестдесет стотинки /, без ДДС;
по т.1.3.- 729.00 лв. /седемстотин двадесет и девет лева/, без ДДС
по т.1.4.- 874.80 лв./осемстотин седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ без ДДС;
по т.1.5.- 204.12 лв. /двеста и четири лева и дванадесет стотинки/ без ДДС;
по т.1.6.- 5 219.64 лв. /пет хиляди двеста и деветнадесет лева и шестдесет  и четири стотинки/ без ДДС;
по т.1.7.- 466.56 лв.  /четиристотин шестдесет и шест лева и петдесет и шест стотинки/ без ДДС;
Цената е определена съгласно  Зона 1 и Зона 2, т.4 от Тарифата за определяне на базисните наемни цени на 
общински помещение и терени на територията на Община Балчик /при предоставяне на незастроени терени 
наемната цена е в размер на 50 % от определените/

 3. Кандидатите за участие следва да:
3.1. са регистрирани по ТЗ.
3.2. да нямат публични задължения.

      4. След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят следва да: 
      4.1. използва горепосоченият част от имот, съгласно описаното предназначение;
      4.2.да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешение за поставяне на 
поставяем обект за извършване на търговска дейност.
     5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по 
изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 13 общински съветници
Гласували със „За” – 12; „Против” – 0; „Въздържали се” – 1
По десета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на движима вещ – метална тръба.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 588: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 62, ал. 1 
от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с 
решение № 238/27.02.2009 г., Общински Съвет - Балчик:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на движима вещ - частна общинска 
собственост, представляваща 1 брой метална тръба спирално заварена, с диаметър Ф 520 мм, дебелина 6 мм и 
дължина 16 м.

2. Одобрява пазарна оценка на вещта в размер на 1 001.60 лв. (хиляда и един лева и 60 ст.), 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 ОбС Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 13 общински съветници
Гласували със „За” – 13; „Против” – 0; „Въздържали се” – 0
По единадесета точка от дневния ред: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост през 2019 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 589: 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 2019 г., приета с решение № 505 от 29.01.2019 г. на ОбС-Балчик, 
като допълва: 

1. Раздел ІІІ  Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следните  имоти:
- Незастроен урегулиран поземлен имот № VІІІ, кв.1046 с площ от 438 м2, представляващ ПИ № 

02508.74.288 по кадастралната карта на гр. Балчик.    
- Незастроен урегулиран поземлен имот № Х, кв.1046 с площ от 437 м2, представляващ ПИ № 

02508.74.290 по кадастралната карта на гр. Балчик. 
- Незастроен урегулиран поземлен имот № ІV, кв.2046 с площ от 429 м2, представляващ ПИ № 

02508.74.229 по кадастралната карта на гр. Балчик.  
- Незастроен урегулиран поземлен имот № V, кв.2046 с площ от 313 м2, представляващ ПИ № 02508.74.230 по 
кадастралната карта на гр. Балчик.           
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 13 общински съветници
Гласували със „За” – 13; „Против” – 0; „Въздържали се” – 0
По дванадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.229 по кадастралната карта 
на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 590: 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, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг 
на общински имот, съгласно АОС № 2843/05.03.2007 г., представляващ 
незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.74.229 по 
кадастралната карта на гр.Балчик (УПИ ІV, кв.2046 по ПУП на гр.Балчик), с 
площ от 429 м2  (четиристотин двадесет и девет квадратни метра).   
 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 
438.00 лв. (девет  хиляди четиристотин тридесет и осем 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 присъстват – 13 общински 
съветници
Гласували със „За” – 13; „Против” – 0; „Въздържали се” – 0
По тринадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 
02508.74.230 по кадастралната карта на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 591: 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., Общински Съвет - Балчик дава съгласие да се 
извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 
2844/05.03.2007 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с 
идентификатор № 02508.74.230 по кадастралната карта на гр.Балчик (УПИ 
V, кв.2046 по ПУП на гр.Балчик), с площ от 313 м2  (триста и тринадесет 
квадратни метра).   
 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 
886.00 лв. (шест хиляди осемстотин осемдесет 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 присъстват – 12 общински 
съветници
Гласували със „За” – 12; „Против” – 0; „Въздържали се” – 0
По четиринадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 
02508.74.289 по кадастралната карта на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 592: 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., Общински Съвет – Балчик дава съгласие 
да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно 
АОС № 4279/08.02.2013 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен 
имот с идентификатор № 02508.74.289 по кадастралната карта на гр.Балчик 
(УПИ ІХ, кв. 1046 по ПУП на гр.Балчик), с площ от 446 м2  (четиристотин 
четиридесет и шест квадратни метра).   
 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 
9 812.00 лв. (девет хиляди осемстотин и дванадесет 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 присъстват – 12 общински 
съветници
Гласували със „За” – 12; „Против” – 0; „Въздържали се” – 0
По петнадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 
02508.74.290 по кадастралната карта на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 593: 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., Общински Съвет – Балчик дава съгласие 
да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно 
АОС № 4784/27.05.2019 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен 
имот с идентификатор № 02508.74.290 по кадастралната карта на гр.Балчик 
(УПИ Х, кв. 1046 по ПУП на гр.Балчик), с площ от 437 м2  (четиристотин 
тридесет и седем квадратни метра).   
 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 
614.00 лв. (девет хиляди шестстотин и четиринадесет 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 присъстват – 12 общински 
съветници
Гласували със „За” – 12; „Против” – 0; „Въздържали се” – 0
По шестнадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 
02508.74.288 по кадастралната карта на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 594: 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, дава съгласие 
да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно 
АОС № 2807/23.02.2007 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен 
имот с идентификатор № 02508.74.288 по кадастралната карта на гр.Балчик 
(УПИ VІІІ, кв.1046 по ПУП на гр.Балчик), с площ от 438 м2  (четиристотин 
тридесет и осем квадратни метра).   
 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 
636.00 лв. (девет  хиляди шестстотин тридесет 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 присъстват – 12 общински 
съветници
Гласували със „За” – 12; „Против” – 0; „Въздържали се” – 0
По седемнадесета точка от дневния ред: Предоставяне за управление 
на Център за социална образователна подкрепа „Академик Тодор 
Самодумов” с. Кранево на имуществото на центъра.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 595:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, 
ал. 1 от ЗОС; чл. 302, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 
образование и чл.17, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик:
            1. Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя 
безвъзмездно за управление на Център за специална образователна 
подкрепа „Академик Тодор Самодумов” с. Кранево, със седалище и адрес 
на управление с. Кранево, ул. „Шипка” №10, представлявано от Директора 
Галя Борисова Боева, следният имот - публична общинска собственост, 
съгласно АОС № 495/22.04.2019 г., а именно: 
           - Учебен корпус на четири етажа със ЗП 399 м2; общежитие на 
три етажа със ЗП 698 м2; физкултурен салон на един етаж със ЗП 185 
м2; работилница на един етаж със ЗП 179 м2; гараж със ЗП 37 м2, ведно 
с прилежащо дворно място с площ от 10 058 м2, представляващо ПИ № 
39459.501.366 по кадастралната карта на с. Кранево, УПИ І-за училище, 
кв.4 по ПУП на с. Кранево. 
            2.  Дава право на директора на Центъра за специална образователна 
подкрепа  с делегиран бюджет да управлява предоставения имот по т.1 от 
свое име, за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата 
нормативна уредба.
            3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите 
действия по изпълнение на решението. 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 12 общински 
съветници
Гласували със „За” – 12; „Против” – 0; „Въздържали се” – 0


