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и шестдесет лева), без ДДС.         
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да из-

върши последващите правни и фактически действия 
по изпълнение на решението. 

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответ-
ствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия 
приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван 
за изпълнение на дейности от местно значение за 
село Дропла, община Балчик;

РЕШЕНИЕ №289:1. 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-3012-1/08.02.2021 
г., Общински съвет – Балчик одобрява пазарна 
оценка в размер на 12 886.00 лв. (дванадесет 
хиляди осемстотин осемдесет и шест), без ДДС 
за продажба на общински имот, представляващ 
поземлен имот с идентификатор № 02508.83.134 по 
кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ І, кв.69 по 
ПУП на гр. Балчик), с площ от 476 м2 (четиристотин 
седемдесет и шест квадратни метра), актуван с АОС 
№ 4909/23.02.2021 г. на собствениците на законно 
построена върху него сграда Радостина Енчева 
Енчева и Деян Енчев Енчев.  

РЕШЕНИЕ № 290:1. 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 Общин-
ски Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши 
продажба чрез публичен търг на общински имот, 
съгласно АОС № 4871/21.12.2020 г., представляващ 
незастроен УПИ ІV, кв. 311 по ПУП на гр. Балчик, 
ПИ № 02508.84.72 по кадастралната карта на гр. 
Балчик, с площ от 178 м2  (сто седемдесет и осем 
квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 
в размер на 7 280.00 лв. (седем хиляди двеста и 
осемдесет лева), без ДДС като начална цена за про-
веждане на търга; 

3.Упълномощава Кмета на Общината да органи-
зира 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.

РЕШЕНИЕ № 291:1. 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 продаж-
ба чрез публичен търг на общински имот, съгласно 
АОС № 3734/01.09.2009 г., представляващ незастро-
ен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.61 
по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете 
чешми“, с площ от 326 м2 (триста двадесет и шест 
квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в 
размер на 9 405.00 лв. (девет хиляди четиристотин и 
пет лева), като начална цена за провеждане на търга; 

3.Упълномощава Кмета на Общината да органи-
зира 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.

РЕШЕНИЕ № 292:1. 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 продаж-
ба чрез публичен търг на общински имот, съгласно 
АОС № 3704/31.08.2009 г., представляващ незастро-
ен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.39 
по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете 
чешми“, с площ от 356 м2 (триста петдесет и шест 
квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 
в размер на 10 270.00 лв. (десет хиляди двеста и 
седемдесет лева), като начална цена за провеждане 
на търга; 

3.Упълномощава Кмета на Общината да органи-
зира 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.

РЕШЕНИЕ № 293:1. 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 при-
добиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. 
на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК 
ПРОТОКОЛ № 19

от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 08 април 2020 г.
извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 
3757/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ 
№ 02508.81.32 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ 
от 208 м2 (двеста и осем квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 000.00 лв. (шест 
хиляди 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.

РЕШЕНИЕ № 294:1. 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 придобива-
не, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 
238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши про-
дажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3758/01.09.2009 
г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.33 
по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 194 м2 (сто 
деветдесет и четири квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5 597.00 лв. (пет 
хиляди петстотин деветдесет 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.

РЕШЕНИЕ № 295:На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от 
ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието сиза отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на 
част от имот публична-общинска  собственост, част от ПИ№02508.7.359, 
представляващ 10 броя павилиони - №2, №7, №9, №10, №17, №20, № 23, №25, 
№26 и №29, всеки с площ 4.5 кв.м , находящи се в град Балчик, алея “Двореца” 
за извършване на търговска дейност /съгласно схема на Община Балчик/  за 
срок от 5 години.

2.Утвърждава начални годишни наемни цени при провеждане на процедурата 
за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на  2 196 лева / две 
хиляди сто деветдесет и шест лева/ без ДДС на всеки един от павилионите; 

Цената е изчислена съгласно Наредба за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик;

3.Кандидатите за участие в конкурса следва да:
3.1.участват по избор до три обекта, като ще бъде класиран само за един 

от заявените. В случаите, в които участва за повече от един обект, следва да 
подреди, приоритетно изброените от него обекти;

3.2. спазват предмета на дейност съгласно схема на Община Балчик;
4.След спечелване на конкурса 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.
РЕШЕНИЕ № 296: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 си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част 

от имот публична общинска собственост, представляващ тротоар на пл. “Кап. 
Георги Радков“, гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта 
на гр. Балчик, публична общинска собственост с площ 64 кв.м за поставяне на 
1 бр. павилион за продажба на пържена риба, за срок от 5 /пет/ години. 

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 64 кв.м.  в 
размер на 2 496 лв./две хиляди четиристотин деветдесет и шест лв./ без ДДС, 
изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и 
терени, Зона 1, дейност 5 (други),  при провеждане на процедурата за отдаване 
под наем чрез търг с тайно наддаване. 

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи 
необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване 
разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и 
условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община 
Балчик.

4.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.

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

РЕШЕНИЕ № 297:На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.3 и ал.8 от 
Закона за общинската собственост, общински съвет – Балчик, реши:

1. Определя начална тръжна цена на декар земеделска земя от общинския 
поземлен фонд за провеждане на публичен търг с тайно наддаване – 61.00 лв./дка 

2.  Срок за отдаване на свободни земеделските земи- частна общинска собстве-
ност-5 /пет/ стопански години от 01.10.2021г. до 01.10.2026г., като съответната 
годишна наемна цена се предплаща за всяка предстояща стопанска година.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и 
фактически действия по изпълнение на настоящото решение. 

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от 
ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ, да бъдат 
използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- 
горе населени места в Община Балчик.

РЕШЕНИЕ № 298:На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8 вр. с чл. 7, ал. 2 от Закон за 
общинската собственост, чл. 19а, ал. 1 и ал. 3 вр. с 139а, ал. 6 и вр. с чл. 19б от 
Закон за водите, Общински съвет Балчик

реши:
1.Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне (чрез договор за дарение) в 

собственост на държавата на язовир „Македонка“ - публична общинска соб-
ственост акт 551/08.07.2016г., номер на имота 000340  /ПИ 18160.41.28/, площ 
193074 кв. м. в землището на с. Гурково об. Балчик, собственик: община Балчик.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да внесе мотивирано предло-
жение до областен управител на област Добрич, с копие до министъра на 

икономиката, ведно с изискуемите документи -  за 
прехвърляне собствеността на язовира и да извърши 
всички последващи действия по безвъзмездното му 
предоставяне на държавата.

РЕШЕНИЕ № 299:На основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от ЗМСМАи постъпило предложение  от 
Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и 
социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник 
за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни 
финансови помощи в полза на физически лица, 
Общински съвет – Балчик дава съгласието си да 
се отпуснат еднократни финансови помощи, както 
следва:

1. С. Жекова  Христова- за лечение, в размер на  
150.00 (сто и петдесет ) лева.

2. Е. Назмиев Алишев – за лечение, в размер на 
200,00 (двеста) лева

3. И. Шефкет Салим- за лечение, в размер на  
150,00 (сто и петдесет) лева.

4. К. Иванов Костов- социално подпомагане, в 
размер на  150,00 (сто и петдесет) лева

5. Д. Демиров Юсеинов- за социално подпомагане, 
в размер на 200,00 (двеста) лева

6.  Б. О. Осман -  за лечение, в размер на 150.00 
(сто и петдесет) лева

7.Б. Себайдин Муртаза - за лечение в размер на в 
размер на  150,00 (сто и петдесет) лева. 

8. Н. Мирчев Тодоров -  за лечение в размер  на  
150,00 (сто и петдесет) лева 

9. Б. Демиров  Мързиков– за лечение в размер на 
150,00 (сто и петдесет) лева 

10.А. Тахирова Алиева– лечение в размер на 150.00 
(сто и петдесет) лева

11. Н. Любомирова – за лечение на  сина Димитър 
Стоянов Стоев в размер на 500,00 (петстотин ) лева.

 (Ще се получат от майката за сина Д. Стоянов 
Стоев)

12. Д. С. Красимиров - за лечение  в размер на 
300,00 (триста) лева

 (Ще бъдат получени от майката Ж. К. Рускова)
13. К. Руменова Ангелова- -  за социално 

подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
14. П. Трифонова Цонева - за социално подпомагане 

в размер на 200,00 (двеста) лева 
15. Ц. Миткова Рашкова - за социално подпомагане 

в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева
16. К. Петрова  Топалова - за социално подпомагане 

в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева
17. О. Василев Илиев - за лекарства в размер на 

150.00 (сто и петдесет) лева
18. Ж. Киров Мирчев – лекарства в размер на 

100,00 (сто) лева
20. В. Георгиева Василева– за социално подпома-

гане в размер на 150.00 (сто и петдесет) 
21. Н. Али Исмаил - социално подпомагане в 

размер на 150.00 (сто и петдесет) лева
22. С. Кемал Шефкет -за социално подпомагане в 

размер на 150.00 (сто и петдесет) 
23. А. Рачева Симеонова- за лекарства в размер на 

200,00 (двеста) лева
24. М. Тодоров Костов- за лечение в размер на 

150.00 (сто и петдесет) 
лева
25. Р. Миткова Христова- социално подпомагане 

в размер на 150.00 (сто и петдесет) 
26. М. Рамадан Ахмед- за лечение в размер на 

200,00 (двеста) лева
РЕШЕНИЕ № 300:На основание чл. 21, ал.2 

във връзка с чл.21, ал.1, т.8 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 изразходи 

бюджетни средства, одобрени с решение 253, 
протокол №18 от 25.02.2021 г., като се сключи 
договор за сътрудничество за организиране на 
международен хоров фестивал «Черноморски 
звуци» със СНЦ «Музикален свят - Балчик», ЕИК по 
Булстат 176077790, представлявано от Председателя 
Валентина Георгиева Петрова.

2.  Дава съгласие Община Балчик да изразходи 
бюджетни средства, одобрени с решение 253, 
протокол №18 от 25.02.2021 г., като се сключи договор 
за сътрудничество за организиране на международен 
музикален фестивал «Дни на класиката в Балчик» 
с Фондация «Академия Класика», ЕИК по Булстат 
176501171, представлявана от Изпълнителния 
директор Дончо Донев.

3.  Дава съгласие Община Балчик да изразходи 
бюджетни средства, одобрени с решение 253, 
протокол №18 от 25.02.2021 г., като се сключи 
договор за сътрудничество за организиране на 


