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По първа точка от дневния ред: Приемане на актуализирана бюджетна 
прогноза за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. в частта и за местни дейности на община 
Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 
0 
РЕШЕНИЕ № 13: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 82 и чл. 83 от 
ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява актуализираната бюджетната прогноза 
за периода 2020 г. - 2022 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в 
съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, 
както следва:
1. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни 
приходи 
за 2020 година в размер на 13 011 900 лева и разходи по групи от единната 
бюджетна 
класификация в местни дейности в общ размер на 12 362 300 лева.
2. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни 
приходи 
за 2021 година в размер на 13 401 800 лева и разходи в местни дейности в 
размер на 
12 790 200 лева.
3. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни 
приходи 
за 2022 година в размер на 13 379 500 лева и разходи в местни дейности в 
размер на 
12 777 000 лева.
4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за 
изпълнение 
на решението.

По втора точка от дневния ред: Предоставяне на земеделски имоти 
или части от тях – полски пътища, за стопанската 2019/2020 година, на 
съответния ползвател.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 
0 
РЕШЕНИЕ № 14: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 37в, ал. 16 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и писмо с вх. № 
24-00-377/10.10.2019год. от Директора на Областна дирекция „Земеделие”, 
общински съвет – Балчик:

1. Дава своето съгласие за стопанската 2019/2020 год. 
обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно ползване – полски 
път на територията на община Балчик, които са включени в масиви за ползване 
от Заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, да бъдат предоставяни за ползване на 
съответния ползвател на масива.

2. Утвърждава цена за предоставената, обработвана част от 
земеделския имот – полски път в размер на средното рентно плащане за 
съответното землище на община Балчик както следва:

Землища на община Балчик
Размер на средното годишно рентно 

плащане за 2019/2020год.
ниви (лв./дка)

Балчик 56,00
Безводица 52,00
Бобовец 50,00
Гурково 42,00
Дропла 47,00
Дъбрава 45,00
Змеево 51,00

Карвуна 49,00
Кранево 40,00
Кремена 62,00
Ляхово 69,00

Оброчище 40,00
Преспа 49,00

Рогачево 40,00
Сенокос 48,00
Соколово 49,00
Стражица 40,00
Тригорци 41,00
Храброво 41,00
Царичино 47,00

Църква 40,00
Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически 
действия по реализиране на настоящото решение.
По трета точка от дневния ред: Предоставяне за временно и безвъзмездно 
право на ползване на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Балчик, ул. „Варненска” № 2 на „Клуб на съюз на инвалидите”. 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6, не 
се приема, необходимо мнозинство 2/3 от Общинския съвет 
РЕШЕНИЕ № 15: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 
4 от ЗОС, чл. 58 от Наредба определяща реда за придобиване, управление и 
разпореждане с Общинско имущество, Общински съвет Балчик не дава съгласие 
да се предостави за безвъзмездно право на ползване на общинска организация 
на „Съюз на военно инвалидите в България, организация с нестопанска цел за 
осъществяване на дейност в обществена полза съюз на инвалидите в България, 
като „ Клуб на съюз на инвалидите“.
По четвърта точка от дневния ред: Отказ от покупка на недвижим 
имот, предложен от собственика Константин Владимиров Костадинов, 
представляващ двуетажна жилищна сграда.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 
0 
РЕШЕНИЕ № 16: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 8 и чл. 34, ал. 2 от ЗОС, както и чл. 8 от НОРПУРОИ на Община Балчик, 
чл. 66 във вр. с чл. 33 от ЗС, Общински съвет-Балчик:Отказва покупката на 
следния недвижим имот, предложен от собственика Константин Владимиров 
Костадинов от гр. Балчик, представляващ: двуетажна жилищна сграда със ЗП 
63 кв.м. с идентификатор 02508.83.142.1 и едноетажна сграда със ЗП 5 кв.м. с 
идентификатор 02508.83.142.2 по кадастралната карта на гр. Балчик, изградени 
в общинско дворно място с отстъпено право на строеж, представляващо ПИ 
02508.83.142 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 368 кв.м., за 
сумата от         47 000 /четиридесет и седем хиляди/ евро.
Възлага на кмета на Община Балчик г-н Николай Ангелов да издаде на 
Константин Владимиров Костадинов от гр. Балчик удостоверение за отказ от 
изкупуване от Община Балчик на предложения недвижим имот.
По пета точка от дневния ред: Разглеждане на предложение от Йордан 
Йорданов – ликвидатор на „Круни-95” АД гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 4 
РЕШЕНИЕ № 17: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 33 от Закона 
за собствеността  и във връзка със заявление вх. № 94-00-1916/14.11.2019 г. 
от Йордан Иванов Йорданов – ликвидатор на „Круни - 95” АД гр. Балчик, ул. 
„Дионисополис” №1,  Общински съвет Балчик отказва да изкупи следният 
недвижим имот, собственост на „Круни – 95” АД в ликвидация:  Терен с площ 
от 15 950.00 м2 част от ПИ № 02508.55.70 по кадастралната карта на гр. Балчик, 
целия с площ от 22 735 м2, ведно с построените в имота сгради за сумата от 
198 741.00 лв. (сто деветдесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и един 
лева). 

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши 
последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  
По шеста точка от дневния ред: Определяне на минимални и максимални 
цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 
РЕШЕНИЕ № 18: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози, Общински 
съвет Балчик:Потвърждава определените с решение № 468, Протокол 
№32/29.11.2018 г. минимални и максимални цени за таксиметров превоз на 
пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик както 
следва:

Минимален размер Максимален размер
Дневна тарифа 1.00лв. 1.80лв.
Нощна тарифа 1.50лв. 2.00лв.

По седма точка от дневния ред: Предложение за бракуване на движимо 
имущество-частна общинска собственост - автомобил Пежо„405“ и 
Мицубиши „Галант“ по баланса на Община Балчик.

П Р О Т О К О Л № 4
от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 19 декември 2019 година

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 
РЕШЕНИЕ № 19: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС в съответствие с чл. 65 от Наредбата 
определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се бракуват 2 броя движими вещи частна общинска 
собственост - лек автомобили Пежо „405“ с регистрационен номер № ТХ 8937 РХ, рама № VVF315ВВ2270562178 с 
отчетна стойност 2 000 лв. и набрана амортизация 1275 лв., и Мицубиши „Галант“ с рег.номер ТХ7766КХ, рама № 
JМВLNED3WXZ000751 с отчетна стойност 3 000 лв. и набрана амортизация 1912,50 лв., собственост на Община Балчик.

2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за бракуване на МПС, ликвидирането им и 
отписване от актива на Баланса на Община Балчик.
По осма точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична 
общинска собственост, представляващ част от поземлен имот № 02508.82.81, находящ се в град Балчик, ул. “Д-р 
Златко Петков”, с  площ 14.00 кв.м, за поставяне на поставяем обект за извършване търговска дейност.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 
РЕШЕНИЕ № 20: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:
1. Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична - общинска  собственост поземлен имот № 
02508.82.81 представляващ незастроен терен, актуван с АОС № 30 от 14.05.2007г. находящ се в град Балчик, ул. “Д-р 
Златко Петков” с  площ 14.00 кв.м  за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност - продажба на 
закуски, за срок от 5 години.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 14.00 кв.м при
провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на: 136.92 лева /сто тридесет и 
шест стотинки и деветдесет и две стотинки/ без ДДС, цената е изчислена съгласно Тарифа за  определяне на базисните 
наемни цени на общински помещения  и терени на територията на Община Балчик - Зона 2, т.5.
3. Кандидатите за участие в търга 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 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.
По девета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот – публична 
общинска собственост, представляващ незастроен терен ПИ № 02508.76.9,  находящ се в град Балчик, с площ 15.00 
кв.м, за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност - продажба на пакетирани стоки.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 
РЕШЕНИЕ № 21: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:
1. Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична - общинска  собственост поземлен имот № 02508.76.9 
по кадастрална карта на град Балчик, представляващ незастроен терен с площ 15.00 кв.м  за поставяне на поставяем обект 
за срок от 5 години.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 15.00 кв.м при провеждане на процедурата за отдаване 
под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на: 245.70 лева /двеста четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки/ без 
ДДС, цената е изчислена съгласно Тарифа за  определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени на 
територията на Община Балчик - Зона 2 , т.4.
3. Кандидатите за участие в търга 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 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.
По десета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.51.194 по 
кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона „Белите скали“.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 
РЕШЕНИЕ № 22: 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. № ОС-3012-9/21.08.2019 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 16 295.00 лв. 
(шестнадесет хиляди двеста деветдесет и пет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен 
имот с идентификатор № 02508.51.194 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХІ, кв. 10 по ПУП на вилна зона „Бели 
скали” гр. Балчик), с площ от 579 м2 (петстотин седемдесет и девет квадратни метра), актуван с АОС № 4830/18.09.2019 г. 
на собствениците на законно построена върху него сграда Иванка Йорданова Пеева,  Ганчо Александров Ганев и Мариана 
Александрова Димитрова.  
По единадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.1.236 по 
кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона „Изгрев“.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик 
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 
РЕШЕНИЕ № 23: 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. № ОС-3012-2/06.02.2019 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 14 500.00 лв. 
(четиринадесет хиляди и петстотин лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с 
идентификатор № 02508.1.236 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ V, кв. 26 по ПУП на вилна зона „Изгрев” гр. 
Балчик), с площ от 468 м2 (четиристотин шестдесет и осем квадратни метра), актуван с АОС № 4829/10.09.2019 г. на 
собственикът на законно построена върху него сграда Валентин Радев Кънев.  
По дванадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.51.244 по кад. 
Карта на гр. Балчик, вилна зона „Бели скали“
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 
РЕШЕНИЕ № 24: 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. № ОС-3012-8/07.08.2019 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 14 000.00 лв. 
(четиринадесет хиляди лева), без ДДС за продажба на общински имот на собствениците на законно построена върху него 
сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.51.244 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ V, кв. 
8 по ПУП на вилна зона „Бели скали”) с площ от 500 м2 (петстотин  квадратни метра), актуван с АОС № 4832/17.10.2019 г. 
на Нели Пеева Атанасова и Камен Пеев Атанасов.
По тринадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Костадин Александров Димитров за 
прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.87.91 по кадастралната карта на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6; 
не гласува - 1 
РЕШЕНИЕ № 25: 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. № 94-00-1226/10.07.2019 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се 
прекрати съсобствеността между Община Балчик и Костадин Александров Димитров по отношение на ПИ № 02508.87.91 
по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ VІІІ-за параклис, кв.316 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 238 м2, като 
Костадин Димитров изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 48 м2 (четиридесет и осем квадратни метра) 
идеални части, актувани с АОС № 4821/18.07.2019 г. 

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 10 686.00 лв. (десет хиляди 
шестстотин осемдесет и шест лева), без ДДС.         

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по 
изпълнение на решението.  
По четиринадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Невена Петрова – управител на „Аргус-94” 
ЕООД гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 18160.110.50 по кадастралната карта 
на с. Гурково.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 
РЕШЕНИЕ № 26: 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. № ОС-3011-10/05.07.2019 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се 
прекрати съсобствеността между Община Балчик и „Аргус - 94” ЕООД гр. Балчик, представлявано от управителя Невена 
Миткова Петрова по отношение на ПИ № 18160.110.50 по кадастралната карта на с. Гурково, целия с площ от 1049 м2, 
като „Аргус-94” ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 174 м2 (сто седемдесет и четири квадратни 
метра) идеални части, актувани с АОС № 4820/09.07.2019 г. 

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1166.00 лв. (хиляда сто шестдесет и 
шест лева).         

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по 
изпълнение на решението.  
По петнадесета точка от дневния ред: Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на 
застраховане.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 
РЕШЕНИЕ № 27: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост 
Общински съвет - Балчик определя следните имоти – сгради частна общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане: 

№ Вид на сградата Адрес АОС №

1
Двуетажна 
нежилищна сграда със 
ЗП  253 м2 

Гр. Балчик ул. „Черно 
море” №18 3986/2011 г.

2
Четириетажна 
нежилищна сграда със 
ЗП  311 м2 

Гр. Балчик, ул. „Черно 
море” №16 3985/2011 г.

3
Двуетажна 
администра-тивна 
сграда със ЗП 120 м2

Гр. Балчик, ул. 
„Димитър Желев” №1  327/1999 г. 

4

Триетажна 
нежилищна сграда 
(приемна) със ЗП 
94 м2

Гр. Балчик, ул. „Гео 
Милев” №3 4340/2013 г. 

5

Шестетажна 
нежилищна сграда 
(бивша мелница) със 
ЗП 748 м2

Гр. Балчик, пл. „Капитан 
Георги Радков” №1 

483/2000 г. 
3814/2010 г.  

6

Пункт за услуги 
(кметство с. 
Царичино) със ЗП 
138 м2

с. Царичино, ул. 
„Девета” 345/2000 г.

7
Нежилищна сграда 
(кметство с. Ляхово) 
със ЗП 246 м2

с. Ляхово, ул. „Първа” 
№14 548/2001 г.

8
Първи етаж от 
двуетажна  сграда със 
ЗП 120 м2

Гр. Балчик, ул. „Черно 
море” №23 25/1997 г.

9 Триетажна масивна 
сграда със ЗП 61 м2

Гр. Балчик, ул. „Петър 
Берон” 2681/2006 г. 

10 Офис с площ от 22 м2 Гр. Балчик, ул. 
„Дионисополис” №3 3824/2010 г. 

11 Офис с площ от 17м2 Гр. Балчик, ул. 
„Дионисополис” №3 3825/2010 г. 

12 Офис с площ от 46 м2 Гр. Балчик, ул. 
„Дионисополис” №3 3826/2010 г. 

13 Офис с площ от 56 м2 Гр. Балчик, ул. 
„Дионисополис” №3 3827/2010 г. 

14 Офис с площ от 44 м2 Гр. Балчик, ул. 
„Дионисополис” №3 3828/2010 г. 

15 Офис с площ от 77 м2 Гр. Балчик, ул. 
„Дионисополис” №3 3829/2010 г. 

16 Апартамент 37.09 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.39 вх.В ет.1 ап.3 3964/2011 г.

17 Апартамент 81.50 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.39 вх.В ет.2 ап.5 3966/2011 г.

18 Апартамент 43.08 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.39 вх.В ет.2 ап.6 3967/2011 г.

19 Апартамент 43.15 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.39 вх.В ет.2 ап.7 3968/2011 г.

20 Апартамент 81.56 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.39 вх.В ет.2 ап.8 3969/2011 г.

21 Апартамент 81.58 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.39 вх.В ет.3 ап.9 3970/2011 г.

22 Апартамент 43.05 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.39 вх.В ет.3 ап.10 3971/2011 г.

23 Апартамент 43.05 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.39 вх.В ет.3 ап.11 3972/2011 г.

24 Апартамент 81.50 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.39 вх.В ет.3 ап.12 3973/2011 г.

25 Апартамент 81.50 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.39 вх.В ет.4 ап.13 3974/2011 г.

26 Апартамент 43.10 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.39 вх.В ет.4 ап.14 3975/2011 г.

27 Апартамент 43.10 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.39 вх.В ет.4 ап.15 3976/2011 г.

28 Апартамент 81.59 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.39 вх.В ет.4 ап.16 3979/2011 г.

29 Апартамент 80.93 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.39 вх.В ет.5 ап.17 3980/2011 г.

30 Апартамент 42.73 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.39 вх.В ет.5 ап.18 3981/2011 г.

31 Апартамент 42.87 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.39 вх.В ет.5 ап.19 3982/2011 г.

32 Апартамент 81.03 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.39 вх.В ет.5 ап.20 3983/2011 г.

33 Апартамент 108.52 м2 Гр. Балчик, ЖК ”Балик” 
бл.40 вх.А ет1 ап.4 203/1999 г.

34 Апартамент 52.52 м2 Гр. Балчик, ЖК ”Балик” 
бл.40 вх.Б ет1 ап.2 189/1999 г.

35 Апартамент 75.44 м2 Гр. Балчик, ЖК ”Балик” 
бл.40 вх.Б ет.1 ап.3 190/1999 г.

36 Апартамент 75.94 Гр. Балчик, ЖК „Балик” 
бл.40 вх.Б ет.2 ап.7 193/1999 г.

37 Апартамент 52.87 м2 Гр. Балчик, ЖК ”Балик” 
бл.40 вх.Б ет.4 ап.14 198/1999 г.

38 Апартамент 88.11 м2 Гр. Балчик, ЖК ”Балик” 
бл.40 вх.Б ет.5 ап.17 200/1999 г.

39 Апартамент 52.51 м2 Гр. Балчик, ЖК ”Балик” 
бл.40 вх.Б ет.5 ап.18 201/1999 г.

40 Апартамент 127.48 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.22 вх.А ет.6 ап.17 117/1998 г.

41 Апартамент 106.18 м2
Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.22 вх.А
ет.6 ап.20

120/1998 г.

42 Апартамент 105.76 Гр. Балчик ЖК „Балик” 
бл.22 вх.Б ет.3 ап.7 127/1998 г. 

43 Апартамент 105.76 м2
Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.22 вх.Б
ет.4 ап.8

128/1998 г.

44 Апартамент 129.86 м2
Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.22 вх.Б
ет.5 ап.12

132/1998 г.

45 Апартамент 77.84 м2
Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.22 вх.Б
ет.5 ап.13

133/1998 г.

46 Апартамент 129.88 м2
Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.22 вх.Б
ет.5 ап.14

134/1998 г.

47 Апартамент 128.38 м2
Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.22 вх.Б
ет.6 ап.17

137/1998 г.

48 Апартамент  64.76 м2
Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.5 вх.А
ет.1 ап.1

347/2000 г.

49 Апартамент 64.72 м2 Гр. Балчик  ЖК “Балик” 
бл.5 вх.Б ет.2  ап.6 49/1997 г.

50 Апартамент 44.78 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.11 вх.А ет.3 ап.8 379/2000 г.

51 Апартамент 67.38 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.11 вх.А ет.7 ап.21 381/2000 г.

52 Апартамент 66.97 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.11 вх.А ет.8 ап.24 382/2000 г.

53 Апартамент  67.08 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.11 вх.Б ет.1 ап.3 3277/2008 г.

54 Апартамент 66.10 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.11 вх.Б ет.2 ап.4 3278/2008 г.

55 Апартамент 67.45 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.11 вх.Б ет.8 ап.24 384/2000 г.

56 Апартамент 71.49 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.14 вх.А ет.1 ап.2 50/1997 г.

57 Апартамент 108.30 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.16 вх.А ет.5 ап.12 605/2001 г.

58 Апартамент 64.54 м2 Гр. Балчик ул. “Черно 
море” №33 вх.Г ет.3 ап.5 559/2001 г.

59 Апартамент 74.67 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” 
бл.34 вх.Б ет.5 ап.15 2406/2006 г.

60 Апартамент 37,65 м2   Гр. Балчик, ЖК “Балик” 
бл.4 вх.Б ет.1 ап.4 4425/2015 г. 

Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и 
фактически действия по изпълнение на решението. 
По шестнадесета точка от дневния ред: Опрощаване на временен 
безлихвен заем отпуснат от бюджета на общината през 2016 г. на НЧ 
„Христо Смирненски“ с. Сенокос във връзка е изготвянето на проект за 
кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 - 2020 година по Подмярка 7.2.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 
РЕШЕНИЕ № 28: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и молба от 
Настоятелството на НЧ „Христо Смирненски – 1941 г.“ с. Сенокос с вх.№76-00-
54 от 04.09.2019 г.:
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъде опростен временния 
безлихвен заем в размер на 3 000 лева, отпуснат на читалището в с.Сенокос 
с Решение на ОбС № 211 от 20.09.2016 г. за кандидатстване по Програмата 
за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2, поради отказ за 
финансиране по програмата.
2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за 
изпълнение на решението.
По седемнадесета точка от дневния ред: Приемане на промени в Наредбата 
за определяне размера на местните данъци на територията на община 
Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Гласували със „ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 5 
РЕШЕНИЕ № 29: На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.20, във връзка с 
чл.17 ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
/ЗМСМА/, във връзка с чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, 
ал.3 предложение второ от ЗНА. 
Р Е Ш И:
Приема изменения и допълнения в действащата Наредбата за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Балчик.
§1 
В чл.7 се правят следните изменения и допълнения:
Ал.1 се изменя така:
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията 
на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в 
строителните граници на населените места и селищните образувания, както и 
поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат 
предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след 
промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на 
специален закон.


