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№ 
по 
ред

Вид на сградата Адрес АОС №

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.4 ап.13

3974/2011 г.

25 Апартамент 43.10 м2
Гр. Балчик ЖК 

“Балик” бл.39 вх. В 
ет.4 ап.14

3975/2011 г.

26 Апартамент 43.10 м2
Гр. Балчик ЖК 

“Балик” бл.39 вх. В 
ет.4 ап.15

3976/2011 г.

27 Апартамент 81.59 м2
Гр. Балчик ЖК 

“Балик” бл.39 вх. В 
ет.4 ап.16

3979/2011 г.

28 Апартамент 80.93 м2
Гр. Балчик ЖК 

“Балик” бл.39 вх. В 
ет.5 ап.17

3980/2011 г.

29 Апартамент 42.73 м2
Гр. Балчик ЖК 

“Балик” бл.39 вх. В 
ет.5 ап.18

3981/2011 г.

30 Апартамент 42.87 м2
Гр. Балчик ЖК 

“Балик” бл.39 вх. В 
ет.5 ап.19

3982/2011 г.

31 Апартамент 81.03 м2
Гр. Балчик ЖК 

“Балик” бл.39 вх. В 
ет.5 ап.20

3983/2011 г.

32 Апартамент 108.52 м2
Гр. Балчик, ЖК 

”Балик” бл.40 вх. А 
ет1 ап.4

203/1999 г.

33 Апартамент 52.52 м2
Гр. Балчик, ЖК 

”Балик” бл.40 вх. Б 
ет1 ап.2

189/1999 г.

34 Апартамент 75.44 м2
Гр. Балчик, ЖК 

”Балик” бл.40 вх. Б 
ет.1 ап.3

190/1999 г.

35 Апартамент 75.94
Гр. Балчик, ЖК 

„Балик” бл.40 вх. Б 
ет.2 ап.7

193/1999 г.

36 Апартамент 52.87 м2
Гр. Балчик, ЖК 

”Балик” бл.40 вх .Б 
ет.4 ап.14

198/1999 г.

37 Апартамент 88.11 м2
Гр. Балчик, ЖК 

”Балик” бл.40 вх. Б 
ет.5 ап.17

200/1999 г.

38 Апартамент 52.51 м2
Гр. Балчик, ЖК 

”Балик” бл.40 вх. Б 
ет.5 ап.18

201/1999 г.

39 Апартамент 127.48 м2
Гр. Балчик ЖК 

“Балик” бл.22 вх. А 
ет.6 ап.17

117/1998 г.

40 Апартамент 106.18 м2
Г р .  Б а л ч и к 

ЖК “Балик” бл.22 
вх.А,ет.6 ап.20

120/1998 г.

41 Апартамент 105.76
Гр. Балчик ЖК 

„Балик” бл.22 вх. Б 
ет.3 ап.7

127/1998 г. 

42 Апартамент 105.76 м2
Г р .  Б а л ч и к 

ЖК “Балик” бл.22 
вх.Б,ет.4 ап.8

128/1998 г.

43 Апартамент 129.86 м2
Г р .  Б а л ч и к 

ЖК “Балик” бл.22 
вх.Б,ет.5 ап.12

132/1998 г.

44 Апартамент 77.84 м2
Г р .  Б а л ч и к 

ЖК “Балик” бл.22 
вх.Б,ет.5 ап.13

133/1998 г.

45 Апартамент 129.88 м2
Г р .  Б а л ч и к 

ЖК “Балик” бл.22 
вх.Б,ет.5 ап.14

134/1998 г.

46 Апартамент 128.38 м2
Г р .  Б а л ч и к 

ЖК “Балик” бл.22 
вх.Б,ет.6 ап.17

137/1998 г.

47 Апартамент  64.76 м2
Г р .  Б а л ч и к 

ЖК “Балик” бл.5 
вх.А,ет.1 ап.1

347/2000 г.

48 Апартамент 64.72 м2 Гр. Балчик  ЖК 
“Балик” бл.5 вх Б 
ет.2  ап.6

49/1997 г.

49 Апартамент 44.78 м2 Гр. Балчик ЖК 
“Балик” бл.11 вх.  А 
ет.3 ап.8

379/2000 г.

50 Апартамент 67.38 м2 Гр. Балчик ЖК 
“Балик” бл.11 вх. А 
ет.7 ап.21

381/2000 г.

51 Апартамент 66.97 м2 Гр. Балчик ЖК 
“Балик” бл.11 вх. А 
ет.8 ап.24

382/2000 г.

52 Апартамент  67.08 м2 Гр. Балчик ЖК 
“Балик” бл.11 вх. Б 
ет.1 ап.3

3277/2008 г.

53 Апартамент 66.10 м2 Гр. Балчик ЖК 
“Балик” бл.11 вх. Б 
ет.2 ап.4

3278/2008 г.

54 Апартамент 67.45 м2 Гр. Балчик ЖК 
“Балик” бл.11 вх. Б 
ет.8 ап.24

384/2000 г.

55 Апартамент 71.49 м2 Гр. Балчик ЖК 
“Балик” бл.14 вх.  
ет.1 ап.2

50/1997 г.

56 Апартамент 108.30 м2 Гр. Балчик ЖК 
“Балик” бл.16 вх. А 
ет.5 ап.12

605/2001 г.

57 Апартамент 64.54 м2 Гр. Балчик ул. 
“Черно море” №33 
вх. Г ет.3 ап.5

559/2001 г.

58 Апартамент 74.67 м2 Гр. Балчик ЖК 
“Балик” бл.34 вх. Б 
ет.5 ап.15

2406/2006 г.

59 Апартамент 37,65 м2   Гр. Балчик, ЖК 
“Балик” бл.4 вх. Б 
ет.1 ап.4

4425/2015 г. 

60

1.Едноетажна жилищна сгра-
да със ЗП 82.00 м2, конструкция 
масивна, в експлоатация от 1939 
г. 2.Едноетажна жилищна сграда 

със ЗП 81.00 м2, конструкция 
масивна, в експлоатация от 1942 
3.Едноетажна жилищна сграда 
със ЗП 66.00 м2, конструкция 
масивна, в експлоатация от 

1942 г

Гр. Балчик ул. 
„Христо Ботев 

” №20
3821/2010 г.

61

1.Едноетажна жилищна 
сграда ,  ЗП 30.00 м2, конструк-
ция -паянтова, в експлоатация 

от 1940 г.
2.Едноетажна жилищна 

сграда ,  ЗП 11.00 м2, конструк-
ция -паянтова, в експлоатация 

от 1940 г

Гр. Балчик, ул. 
„Васил Априлов“ 

№18  
4422/2015 г 

62

1.Едноетажна жилищна сгра-
да , със ЗП 221.00 м2, конструк-
ция масивна, в експлоатация от 
1940 г. 2.Едноетажна жилищна 

сграда със ЗП 102.00 м2, 
конструкция полумасивна, в екс-
плоатация от 1940 3.Едноетажна 

жилищна сграда със ЗП 19.00 
м2, конструкция полумасивна, в 

експлоатация от 1940 г

Гр. Балчик ул. 
“Гоце Делчев“ №5 4429/2015 г

63

Едноетажна жилищна 
сграда със ЗП 58.5 м2 и лятна 

кухня -22.00 м2, конструкция – 
масивна, в експл. от 1960 г

Гр. Балчик ул. 
“Теменуга“ № 2 2444/2006 г.

64

1.Едноетажна жилищна 
сграда със ЗП 178.00 м2, 

конструкция масивна, в експлоа-
тация от 1047 г.

2.Едноетажно сервизно 
помещение със ЗП 10.00 

м2, конструкция масивна, в 
експлоатация от 1947 г. 

Гр. Балчик, 
ул. “Черни връх“      

№ 20
4426/2015 г.

65

1.Едноетажна жилищна сгра-
да със ЗП 78.00 м2, конструкция 

масивна, в експлоатация от 
1960 г.

2.Жилище-друг вид сграда 
със ЗП 17.00 м2, конструкция 

масивна, в експлоатация от 
1960 г.

Гр.Балчик, ул. 
“Патриарх Евти-

мий“ № 7
4844/2020 г.

66 1.Едноетажна жилищна сгра-
да със ЗП 37.00 м2, конструкция 

–паянтова, в експлоатация от 
1955 г.

2.Едноетажна жилищна 
пристройка със ЗП 15.00 м2, 

конструкция паянтова, в експло-
атация от 1960 г.

Град Балчик, ул. 
„Гривица“       № 11

4205/2012 г

67 1.Едноетажна жилищна 
сграда със ЗП 103.00 м2, 

конструкция масивна, в експлоа-
тация от 1960 г.

Град Балчик, ул. 
“Черно море“ №83

2353/2006 г

68 1.Едноетажна жилищна сгра-
да със ЗП 83.00 м2, конструкция 

масивна, в експлоатация от 
1960 г.

Град Балчик, 
ул .“Черно море“ 

№83А

2354/2006 г

69 1.Едноетажна жилищна сгра-
да със ЗП 44.00 м2, конструкция 

масивна, в експлоатация от 
1940 г.

2.Едноетажна жилищна 
сграда с избени и складови 

помещения със ЗП 46.00 м2, 
конструкция масивна, в експлоа-

тация от 1940 м2

Град Балчик, ул. 
“Черно море“ № 2

562/2001г

70 Едноетажна жилищна сграда 
със ЗП 127.00 м2, конструкция 

масивна, в експлоатация от 
1940 г.

Гр. Балчик, ул. 
“Черно море“    № 2

561/2001 г.

71 Апартамент на втори етаж 
от сграда, състоящ се от четири 
стаи и салон с площ 98.20 м2, в 

експлоатация от 1930 г.

Гр. Балчик, 
ул. “Черно море“    

№ 29а

12/1997 г.

72 Едноетажна жилищна сграда 
със ЗП 330.00 м2, конструкция 
полумасивна, в експлоатация 

от 1922 г.

Гр. Балчик, ул. 
“Дунав“ № 14

16/1997 г.

73 Двуетажна жилищна сграда 
със ЗП 61.00 м2, конструкция 
масивна, в експлоатация от 

1987 г.

с. Соколово, 
ул. “Комсомолска“ 

№ 24Б

20/1997 г.

74 Едноетажна жилищна сграда 
със ЗП 126.00 м2, конструкция 

паянтова, в експлоатация от 
1950 г.

с. Соколово, ул. 
“Ропотамо“ № 3

556/2001 г.

75 Двуетажна жилищна сграда 
със ЗП 72.00 м2, конструкция 
масивна, в експлоатация от 

1987 г.

с. Соколово, ул. 
“Комсомолска“

19/1997

76 Едноетажна жилищна сграда 
със ЗП 41.00 м2, конструкция 

полумасивна, в експлоатация от 
1950 г. Едноетажна жилищна 

сграда със ЗП 29.00 м2, 
конструкция полумасивна, в 

експлоатация от 1950 г.

с. Бобовец, ул. 
“Осма“ №7

4668/2016 г.

77 Едноетажна жилищна сграда 
със ЗП 59.00 м2, конструкция 
полумасивна, в експлоатация 

от 1950 г.

с. Бобовец, ул. 
“Първа“ № 12

4753/2018 г.

78 1.Апартамент на 1 етаж, 
състоящ се от три стаи, кухня, 

килер, тераса и сервизни 
помещения с площ 98.00 

м2, конструкция масивна, в 
експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 
19.80 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с. Сенокос, ул. 
Ропотамо № 11

369/2000 г

79 1.Апартамент на 2 етаж, 
състоящ се от три стаи, кухня, 

килер, тераса и сервизни 
помещения с площ 98.00 

м2, конструкция масивна, в 
експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 
20.70 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с. Сенокос, ул. 
“Ропотамо“ № 11

370/2000 г.

80 1.Апартамент на 3 етаж, 
състоящ се от три стаи, кухня, 

килер, тераса и сервизни 
помещения с площ 98.00 

м2, конструкция масивна, в 
експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 
20.50 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с. Сенокос, ул. 
“Ропотамо“ № 11

371/2000 г

81 1.Сграда едноетажна - здрав-
но заведение  с площ 124.00 
м2, конструкция  масивна, в 

експлоатация от 1951 г.
2. 1.Сграда едноетажна 

- здравно заведение  с площ 
137.00 м2, конструкция  масив-

на, в експлоатация от 1951
3.Сграда – гараж с площ 

61.00 м2, в експлоатация от 
1971 г.

с. Оброчище, ул. 
“Черно море“ № 13

АПОС
434/2015 г.

82 Едноетажна жилищна сграда 
с площ 53.00 м2, конструкция 
полумасивна, в експлоатация 

от 1950 г.

с. Безводица, ул. 
“Трета“ № 25

3833/2010 г.

83 Едноетажна жилищна сграда 
с площ 53.00 м2, конструкция 
полумасивна, в експлоатация 

от 1940 г.

Гр.Балчик, ул. 
“Гоце Делчев“     

№ 4

3266/2008 г.

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

По петнадесета точка от дневния ред Приемане на решение за предоставяне на земеделски 
имоти или части от тях – полски пътища, за стопанската 2020/2021 година, на съответния ползвател.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик. В залата присъстват 16 общински 
съветници. Поименно гласуване със „ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1; 

РЕШЕНИЕ № 200: 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. № 24-00-357/14.10.2020 год. от Директора на Областна дирекция 
„Земеделие” Добрич, общински съвет – Балчик:

1. Дава своето съгласие за стопанската 2020/2021 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 заповедите 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 годишно рентно плащане за съответното землище на община Балчик както следва:

Землища на община Балчик
Размер на средното годишно рентно плащане за 

стоп.2020/2021год.
ниви (лв./дка)

Балчик 62,00

Безводица 55,00

Бобовец 51,00

Гурково 42,00

Дропла 55,00

Дъбрава 47,00

Змеево 72,00

Карвуна 44,00

Кранево 40,00

Кремена 63,00

Ляхово 71,00

Оброчище 40,00

Преспа 49,00

Рогачево 40,00

Сенокос 54,00

Соколово 63,00

Стражица 40,00

Тригорци 41,00

Храброво 58,00

Царичино 50,00

Църква 40,00
Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по 

реализиране на настоящото решение.
По шестнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на 

част от имот публична-общинска собственост, представляващ част от ПИ№ 02508.78.86, по 
кадастрална карта на гр. Балчик за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 4  кв. м

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик. В залата присъстват 15 общински 
съветници. Поименно гласуване със „ЗА” – 15; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, 

РЕШЕНИЕ № 201: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, 
Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието сиотдаване под наем част от имот публична, общинска
собственост, представляващ част от ПИ№ 02508.78.86, по кадастрална карта на гр.Балчик за 

поставяне на рекламно информационен елемент с площ 4  кв.м, за срок от три години.
2.  Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 4 кв.м.  в размер на 198  лв./

сто деветдесет и осем 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.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и 
сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен 
в тръжните условия.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически 
действия по изпълнение на решението.

По седемнадесета точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на Подробен устройствен 
план – план за регулация и застрояване за УПИ II  в кв 7 по плана на К.З  „Двореца“, гр. Балчик/ ПИ № 
02508.7.104. по КК на гр. Балчик и промяна на граничната улична регулация в съответствие  границите на 
ПИ № 02508.7.104 по КК на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик. В залата присъстват 13 общински съветници. 
Поименно гласуване със „ЗА” – 10; ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1

РЕШЕНИЕ № 202:На основание чл.21 ал.1 г.8 н т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка е чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет 
–Балчик - не дава съгласие за изменение па Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване 
и промяна на действаща улична регулация за УПИ II в кв.7 по план на К.З.  ”Двореца” гр. Балчик.

Промяната има за цел:
- Южната граница на УПИ II, кв.7 по плана на К.З. ”Двореца» да бъде приведена в съответствие 

с южната граница на ПИ 02508.7.104 по КК на гр.Балчик;
 -ширината на улицата от 12,00м. ще се намали на 6,00м., като в общинския имот останалите 

6,00м. се предвиждат за паркиране;
- предлага се мястото за връзка на брегоукрелително съоръжение „Дамба“ с улица да бъде в 

рамките на останалата част от улицата.
-Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение 

на решението.
Точката не се приема.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,
Председател, на ОбС Балчик

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК


