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По първа точка от дневния ред: Приемане 
Етичен кодекс на основание чл. 21, ал. 3  от 

ЗМСМА.
Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик
В залата присъстват 18 общински съветници
Гласуване с вдигане на ръка, със „ЗА” – 18; ПРОТИВ” – 0; 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, 
РЕШЕНИЕ №216: 1. На основание чл. 21, ал. 3  от ЗМСМА, 
Общински съвет гр. Балчик, приема Етичен кодекс, в пълно 
съответствие с представеният за обсъждане проект, неразделна 
част от настоящото решение,  съдържащ етични и морални 
норми и конкретизиращ стандартите на поведение на общин-
ските съветници от Община Балчик,
2.След влизане в сила на решението по т. 1, приетия Етичен 
кодекс да се обнародва , чрез публикуване на официалната 
интернет страницата на община Балчик. 
3. Неразделна част от настоящото решение е Етичен кодекс – 
проект, Приложение 1
 По втора точка от дневния ред:  Одобряване на разходите 
по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането 
на битовите отпадъци в депа или други съоръжения 
и чистотата на териториите за обществено ползване 
за  2021  година, съгласно приложена  План - сметка за 
разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 19; ПРОТИВ” – 0; 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, 
РЕШЕНИЕ №217: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка 
с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 66, ал.3, т.2 от Закона 
за местните данъци и такси, Общински съвет одобрява разхо-
дите за 2021 г. за всяка от дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ, 
съгласно приложена План - сметка за разходите по чл.66, ал.1 
от ЗМДТ в размер на 3 996 074.00 лв.
По трета точка от дневния ред: Предложение за бракуване  
на движимо имущество-частна общинска собственост - 
автомобили  по баланса на ОбП “БКС“
 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 19; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪР-
ЖАЛ СЕ” – 0,
РЕШЕНИЕ №218: 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 автомобили собственост на ОБП “БКС“: ГАЗ 
„3307” с регистрационен  номер № ТХ 71 96 ВХ, рама № 
33070020828166 с отчетна стойност 6 779,52 лв, и набрана 
амортизация 2 179.05 лв.; ГАЗ 53 с рег.номер ТХ 0540 
МХ, рама № 64503 с отчетна стойност 3 000лв., и набрана 
амортизация 705.09 лв
2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за 
бракуване на МПС, ликвидирането им и отписване на 
активите от Баланса на ОБП “БКС“.
По четвърта точка от дневния ред: Предложение за 
бракуване на движимо имущество-частна общинска 
собственост - автомобили по баланса 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 №219: 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 
автомобили: ВАЗ „Вега” с регистрационен  номер № ТХ 93 
58 МХ, рама № 21124050343564 с отчетна стойност 3 399.96 
лв. и набрана амортизация 3 059.96 лв.; автобус „Отойол“ 
53 с рег.номер ТХ 98 81 ХН, рама № 697TC55LFRZ832515 
с отчетна стойност 33 626.63 лв. и набрана амортизация 
13 071.69 лв.
 2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за 
бракуване на МПС, ликвидирането им и отписване на 
активите от баланса на Община Балчик.
По пета точка от дневния ред: Актуализация на годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти-  общинска 
собственост през 2020 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „За” –19; Против” – 0 „Въздържал 
се” – 0;
РЕШЕНИЕ №220: 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, актуализира годишната програма за управление 
и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на 
ЗОС през 2020 г., приета с решение № 44 от 30.01.2020 г. на 
ОбС-Балчик, като допълва: 
Раздел ІІІ  Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение 
да продаде” със следните  имоти:
- Земеделска земя с площ от 5 125 м2, представляваща ПИ 
№ 53120.106.283 по кадастрлната карта на с. Оброчище, м. 
„Фиш-шиш“;
- Земеделска земя с площ от 3 123 м2, представляваща ПИ № 
53120.14.296 по кадастралната карта на с. Оброчище. 
     По шеста точка от дневния ред: Продажба чрез търг 
на ПИ № 53120.106.283 по кадастралната карта на с. 
Оброчище 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
 В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „За” –19; Против” – 0; „Въздържал 
се” –0; 
РЕШЕНИЕ №221: 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 № 4856/24.09.2020 г., представляващ 
земеделска земя, десета категория с идентификатор № 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ № 16 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 22 декември 2020 г.

53120.106.283 по кадастралната карта на с. Оброчище, м. „Фиш-фиш”, с площ от 5 125 м2  
(пет хиляди сто двадесет и пет квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 146 530.00 лв. (сто четиридесет и 
шест хиляди петстотин и тридесет лева), 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.
      По седма точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 53120.14.296 по 
кадастралната карта на с. Оброчище 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” -19 ; ПРОТИВ” -0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” -0;
РЕШЕНИЕ №222: 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 
№ 4855/23.09.2020 г., представляващ земеделска земя, десета категория с идентификатор № 
53120.14.296 по кадастралната карта на с. Оброчище, с площ от 3 123 м2  (три хиляди сто 
двадесет и три квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 85 670.00 лв. (осемдесет и пет 
хиляди шестстотин и седемдесет лева), 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.
По осма точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на 
част от общински имот-публична общинска собственост – медицински кабинет № 
104 с площ 22 кв.м., кабинет № 105 с площ 13.96 кв.м,. кабинет № 202 с площ 19 
кв.м., кабинет № 220 с площ 22 кв.м., кабинет № 222 с площ 24 кв.м,, находящи се в 
“Медицински Център І” ЕООД, ул. “Д-р Златко Петков”№ 1, актувани с АОС 217 от 
22.02.1999 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 №223: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински 
съвет Балчик реши:
1.Дава съгласието си : 
 1.1.Помещение публична –общинска собственост медицински кабинет № 104 с площ 22 кв.м 
на 1 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени 
на 1 и 2 етаж. Обща площ 36.80 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. “Д-р Златко Петков” №1 
в “ Медицински Център І” ЕООД, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;
1.2. Помещение публична –общинска собственост медицински кабинет № 105 с площ  
13.96 кв.м на 1 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., 
разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ 28.76 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. “ Д-р 
Златко Петков” №1 в “ Медицински Център І” ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 
година; 
1.3. Помещение публична –общинска собственост медицински кабинет № 202 с площ  19 кв.м 
на 2 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени 
на 1 и 2 етаж. Обща площ 33.80 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. “ Д-р Златко Петков” №1 
в “ Медицински Център І” ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година; 
1.4. Помещение публична –общинска собственост медицински кабинет № 220 с площ  22 кв.м. 
на 2 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени 
на 1 и 2 етаж. Обща площ 36.80 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. “ Д-р Златко Петков” №1 
в “ Медицински Център І” ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година; 
1.5. Помещение публична –общинска собственост медицински кабинет № 222 с площ  24 кв.м. 
на 2 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени 
на 1 и 2 етаж. Обща площ 38.80 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. “ Д-р Златко Петков” №1 
в “ Медицински Център І” ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година; 
да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 г. /пет години/, чрез 
провеждане на търг с тайно наддаване.
2.Утвърждава начална годишна наемна цена 
 по т.1.1. в размер на 1426.37 лв ./хиляда четиристотин двадесет и шест лева и тридесет и 
седем стотинки /без ДДС;
 по т.1.2. в размер на 1114.74 лв. /хиляда сто и  четиринадесет лева и седемдесет и четири 
стотинки/ без ДДС;
по т.1.3. в размер на 1310.09 лв./хиляда триста и десет лева и девет стотинки /,без ДДС;
по т.1.4. в размер на 1426.37 лв./хиляда четиристотин двадесет и шест лева и тридесет и 
седем стотинки /без ДДС;
по т.1.5. в размер на 1503.89 лв. /хиляда петстотин и три лева и осемдесет и девет стотинки 
/без ДДС;
Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на 
общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.
3. До участие в търга се допускат кандидати които : 
3.1.спазват предмета на дейност – осъществяване на извънболнична, индивидуална,    
първична медицинска помощ;
3.2. да представят диплома за завършено висше медицинско образование;
4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва:
      4.1. да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназ-
начението на наетите помещения.
5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и факти-
чески действия по изпълнение на решението.
По девета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на 
част от общински имот-публична общинска собственост – стоматологичен кабинет № 
111 с площ 15 кв.м.  и стоматологичен кабинет № 113 с площ 23 кв.м, находящи се в 
“Медицински Център І” ЕООД, ул.“ д-р Златко Петков”№ 1, актувани с АОС 217 от 
22.02.1999 година. 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
 В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване „ЗА” –19; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0; 
РЕШЕНИЕ №224: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински 
съвет Балчик реши:
1.Дава съгласието си : 
 1.1.Помещение публична –общинска собственост  стоматологичен кабинет № 111 с площ 
15 кв.м , находящ се в град Балчик, ул. “д-р Златко Петков” №1 в “ Медицински Център І” 
ЕООД, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;
1.2. Помещение публична –общинска собственост  стоматологичен  кабинет № 113 с площ  
23 кв.м.,   находящ се в град Балчик, ул. “ д-р Златко Петков” №1 в “ Медицински Център І” 
ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година; 
да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 г. /пет години/, чрез 
провеждане на търг с тайно наддаване.
2.Утвърждава начална годишна наемна цена 
 по т.1.1 в размер на 581.40 лв./петстотин осемдесет и един лева и четиридесет стотинки /,без 
ДДС;
 по т.1.2. в размер на 891.48 лв. /осемстотин деветдесет и един лева и четиридесет и осем 
стотинки/ без ДДС;
Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на 
общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.
3.До участие в търга се допускат кандидати които :
3.1.спазват предмета на дейност – осъществяване  на индивидуална практика, първична 
медицинска помощ по дентална медицина;
3.2. 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 стоматологични кабинети 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.
 По десета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг 
с тайно наддаване на части от имот публична-общинска 
собственост, представляващи терен за поставяне на 15 
броя рекламно-информационни елементи с обща площ 
30 кв. м 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 19 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” –18; ПРОТИВ” – 0; 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1;“ 
РЕШЕНИЕ №225: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и 
чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:
1.Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти 
публична, общинска собственост както следва:
т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 
39459.501.275 по кадастрална карта на с. Кранево, 
съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- 
информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.
т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 
39459.501.275 по кадастрална карта на с. Кранево, 
съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- 
информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.
т.1.3 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 
39459.501.275 по кадастрална карта на с. Кранево, 
съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- 
информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.
т.1.4 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 
39459.502.322 по кадастрална карта на с. Кранево, 
съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- 
информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.
1.5 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 
39459.502.321 по кадастрална карта на с. Кранево, 
съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- 
информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.
1.6 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 
39459.502.316 по кадастрална карта на с. Кранево, 
съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- 
информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.
1.7 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 
39459.502.316 по кадастрална карта на с. Кранево, 
съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- 
информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.
1.8 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 
39459.502.139 по кадастрална карта на с. Кранево, 
съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- 
информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.
1.9 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 
39459.502.404 по кадастрална карта на с. Кранево, 
съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- 
информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.
1.10 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 
39459.503.75 по кадастрална карта на с. Кранево, 
съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- 
информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.
1.11 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 
39459.25.575 по кадастрална карта на с. Кранево, 
съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- 
информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.
1.12 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 
39459.501.262 по кадастрална карта на с. Кранево, 
съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- 
информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.
1.13 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 
39459.503.91 по кадастрална карта на с. Кранево, 
съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- 
информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.
1.14 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.3.34 
по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за 
поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен 
елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.
1.15 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 
39459.25.601 по кадастрална карта на с. Кранево, 
съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- 
информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.
 2. Утвърждава начална годишна наемна цена:
По т.1.1 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и 
девет лева / без ДДС.
По т.1.2 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и 
девет лева / без ДДС.
По т.1.3 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и 
девет лева / без ДДС.
По т.1.4 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и 
девет лева / без ДДС.
По т.1.5 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и 
девет лева / без ДДС.
По т.1.6 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и 
девет лева / без ДДС.
По т.1.7 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и 
девет лева / без ДДС.
По т.1.8 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и 
девет лева / без ДДС.
По т.1.9 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и 
девет лева / без ДДС.
По т.1.10 за площ  от 2 кв.м. в размер на 99 лв. /деветдесет и 
девет лева / без ДДС.
По т.1.11 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и 
девет лева / без ДДС.
По т.1.12 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и 
девет лева / без ДДС.
По т.1.13 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и 
девет лева / без ДДС.
По т.1.14 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и 
девет лева / без ДДС.
По т.1.15 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и 
девет лева / без ДДС.
При провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез 
търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от 
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми 
обекти на територията на Община Балчик.


