
                                                                                ОБЩЕСТВО                      28 септември                                                                      АРХЕОЛОГИЯ                            29 октомври                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                   5 - 11 ноември 2020 г.               

По първа точка от дневния ред: 
Приемане на промени в Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба за определянето 
администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА” – 17; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ” – 0, 

РЕШЕНИЕ №186 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, чл.28, ал.1 от ЗНА, обявление по чл.26, 
ал. З от ЗНА и справка по чл.26, ал.5 от ЗНА, чл.11, ал.З предложение 
второ от ЗНА и чл.79 от АПК.

1. Приема изменения и допълнения в действащата Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Балчик, със следния текст:

В преходни и заключителни разпоредби се създава нов §7:
§7 (1) Освобождават се от заплащане на такса битови отпадъци 

за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода 2020 г. 
задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 
2020 г. не упражняват стопанската си дейност, в недвижим имот на 
територията на общината.

2.  Преустановяването на дейността за съответния период 
се удостоверява от лицата по ал.1 със следния комплект документи, 
както следва:

-  касови отчети от фискалните устройства за периода 2020 
г. по месеци /на хартиен носител/;

-  отчетни регистри - дневник на покупките и дневник на 
продажбите (чл.124, ал. 1 от ЗДДС) и съответната справка-декларация 
чл.125, ал.1 от ЗДДС за периода 2020 г. по месеци /по електронен път/;

-  рекапитулации на ФРЗ за периода 2020 г. по месеци /на 
хартиен носител/ ;

-  документ удостоверяващ, че не са се възползвали от мярка 
60 на 40 /на хартиен носител/;

-  справка за изразходвана ел. енергия по месеци за 2019 г. 
и 2020 г. /на хартиен носител/

-  декларация по чл.313 от НК /на хартиен носител/.
Служителят от общинска администрация (орган по приходите), има 

право да изисква и други различни от изброените по горе финансови и 
други документи, доказващи преустановяването на стопанската дейност 
на съответното предприятие.

3.  Управителния орган на предприятието или упълномощено 
от него лице подава искане за освобождаване от услугата по 
сметосъбиране и сметоизвозване в отдел „Общинска данъчна служба“, 
придружено с гореописаните финансови документи в срок до 15 
януари 2021 г.

Доброволно платените суми на такса битови отпадъци за услугата 
по сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г., не се възстановяват 
по банковата сметка на 3JI. Същите ще бъдат прихванати за бъдещи 
данъчни задължения за такса битови отпадъци.

По втора точка от дневния ред Предложение за промяна списъка на 
длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради 
настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-А, 
прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 17 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 17; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” – 0, 
РЕШЕНИЕ №187 На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в 

съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната 
прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица 
по Приложение 11 -Б. на служители в Община Балчик, изпълняващи 
служебните си задължения пътуващи от местоживеене до месторабота 
през 2020г., в населени места в рамките на общината, които имат право 
на транспортни разходи, както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:
-Марияна Григорова Петрова, месторабота км. Сенокос, пътува гр. 

Балчик - км. Сенокос, длъжност деловодител-касиер;
2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия 

за изпълнение на решението.
По трета 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 17 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 17; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” – 0,
РЕШЕНИЕ №188 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: 

1. Раздел ІІІ  Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да 
продаде” със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.153 по ка-
дастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 196 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.51 по ка-
дастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 716 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.71 по ка-
дастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 384 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.50 по ка-
дастралната карта на гр. Балчик, м. “Двете чешми“, с площ от 359 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.140 по ка-
дастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми“, с площ от 513 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.138 по ка-
дастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 600 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.78 по ка-
дастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 471 м2;

- Незастроен УПИ Х, кв.49 по ПУП на с. Гурково, ПИ № 
18160.501.456 по кадастралната карта на с. Гурково, с площ от 1754 м2;

- Апартамент №3, ет.1, вх. Б, бл.11 в жк „Балик“ гр. Балчик, предста-
вляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02508.78.26.1.27 
по кадастралната карта на гр. Балчик.  

По четвърта точка  от дневния ред: Разглеждане на заявление 
от Луцина Йовчева Малева от гр. Балчик за закупуване на общинско 
жилище.  

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик 
В залата присъстват 16 общински съветници
Поименно гласуване със „За” –15; „Против” – 0 „Въздържал се” – 1;
РЕШЕНИЕ №189 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, 

ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, 
за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета 
с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет – Балчик и във 
връзка със заявление вх. № 94-00-1443/01.10.2020 г. от Луцина 
Йовчева Малева, настанена по административен ред, дава съгласие да 
се извърши продажба на: 

1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.78.26.1.27 по кадастралната карта 
на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 3, ет.1, вх. Б, бл. 11 в ж.к “Балик” гр.Балчик, с площ от 59.53 м2 
състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, общи части с площ от 7.55 м2, представляващи 1.957 
% от общите части на сградата и изба с площ от 2.42 м2, актуван с АОС № 3277/02.07.2008 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 17 669.76 лв. /седемнадесет хиляди шестстотин 
шестдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, 
увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Луцина 
Йовчева Малева по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на 
граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

По пета точка от дневния ред Разглеждане на заявление от Станка Стойкова Дамянова и Михаил 
Александров Дамянов от гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.80.119 
по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 15общински съветници
Поименно гласуване със „За” –15; Против” – 0 „Въздържал се” – 0;
РЕШЕНИЕ №190 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-3011-10/12.10.2020 г. Общински съвет 
Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Станка Стойкова Да-
мянова и Михаил Александров Дамянов гр. Балчик по отношение на ПИ № 02508.80.119 по кадастралната 
карта на гр. Балчик, УПИ ІІІ, кв. 63 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 584 м2, като Станка и Михаил 
Дамянови изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 36 м2 (тридесет и шест квадратни метра) 
идеални части, актувани с АОС № 4859/20.10.2020 г. 

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1 506.00 лв. (хиляда петстотин 
и шест лева), без ДДС.         

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия 
по изпълнение на решението.  

По шеста точка от дневния Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.140  по кадастралната карта на гр. 
Балчик м. „Двете чешми“

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
 В залата присъстват 17 общински съветници
Поименно гласуване със „За” –17; Против” – 0; „Въздържал се” –0; 
РЕШЕНИЕ №191 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 № 4010/27.05.2011 г., представляващ незастроен 
неурегулиран поземлен имот № 02508.81.140 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с 
площ от 513 м2 (петстотин и тринадесет квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 147.00 лв. (четиринадесет хиляди сто 
четиридесет и седем 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 №02508.81.50 по кадастралната карта на гр. 
Балчик м. „Двете чешми“

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 17 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” -17 ; ПРОТИВ” -0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” -0;
РЕШЕНИЕ №192: 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 № 3708/31.08.2009г., представляващ незастроен 
неурегулиран поземлен имот № 02508.81.50 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с 
площ от 359 м2 (триста петдесет и девет квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 900.00 лв. (девет хиляди и деветстотин 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 Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.138 по кадастралната карта на гр. 
Балчик м. „Двете чешми“

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 17 общински съветници:
Поименно гласуване със „ЗА” –17; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 
РЕШЕНИЕ №193 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 № 4008/27.05.2011 г., представляващ незастроен 
неурегулиран поземлен имот № 02508.81.138 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с 
площ от 600 м2 (шестстотин квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 16 546.00 лв. (шестнадесет хиляди петстотин 
четиридесет и шест 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 девета точка от дневния ред:“ Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.71 по кадастралната карта на 
гр. Балчик м. „Двете чешми

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 17 общински съветници
Поименно гласуване „ЗА” –17; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0; 
РЕШЕНИЕ №194: 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 № 3717/31.08.2009 г., представляващ незастроен 
неурегулиран поземлен имот № 02508.81.71 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с 
площ от 384 м2 (триста осемдесет и четири квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 590.00 лв. (десет хиляди петстотин и де-
ветдесет 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 десета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.51 по кадастралната карта на 
гр. Балчик м. „Двете чешми“

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА” –17; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;“ 
РЕШЕНИЕ №195: 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 № 3709/31.08.2009 г., представляващ незастроен 
неурегулиран поземлен имот № 02508.81.51 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с 
площ от 716 м2 (седемстотин и шестнадесет квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 19 745.00 лв. (деветнадесет хиляди седемстотин 
четиридесет и пет 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 единадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.153 по кадастралната карта 
на гр. Балчик м. „Двете чешми“

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

 В залата присъстват 17общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА” –17; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;“ 
РЕШЕНИЕ №196: 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 № 4022/27.05.2011 г., представляващ незастроен 
неурегулиран поземлен имот, представляващ ПИ № 02508.81.153 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. 
„Двете чешми“, с площ от 196 м2 (сто деветдесет и шест  квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5 405.00 лв. (пет хиляди четиристотин и пет 
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 дванадесета точка от дневния ред Продажба чрез търг на  ПИ 
№ 02508.81.78 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик

 В залата присъстват  16 общински  съветници.

Гласуване с вдигане на ръка със „ЗА” – 16; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗ-
ДЪРЖАЛ СЕ” – 0; 

РЕШЕНИЕ №197 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 № 3808/21.12.2009 г., представляващ незастроен 
неурегулиран поземлен имот № 02508.81.78 по кадастралната карта 
на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 471 м2 (четиристотин 
седемдесет и един  квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 12 989.00 
лв. (дванадесет хиляди деветстотин осемдесет и девет 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 тринадесета точка от дневния ред :  Продажба чрез търг на  
ПИ № 18160.501.456 по кадастралната карта на с. Гурково

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 16 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” – 0; 
РЕШЕНИЕ №198: 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 имуще-
ство, 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 № 4378/17.07.2014 г., представляващ незастроен 
УПИ Х, кв.49 по ПУП на с. Гурково, ПИ № 18168.501.456 по кадас-
тралната карта на с. Гурково, с площ от 1754 м2  (хиляда седемстотин 
петдесет и четири квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 067.00 
лв. (петнадесет хиляди и шестдесет 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.

По четиринадесета точка от дневния ред:  Определяне на имоти – 
частна общинска собственост, които подлежат на застраховане.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
 В залата присъстват 16 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ №199: 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: 

№ 
по 
ред

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 
административна 

сграда със ЗП 120 м2

Гр. Балчик, 
ул. „Димитър 
Желев” №1  

327/1999 г. 

4 Триетажна 
нежилищна сграда 

(приемна)със ЗП 94м2

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. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
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от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 29 октомври 2020 г.


