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РЕШЕНИЕ №329:На основание чл.21, 
ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал. З и ал.4 

от ЗОС; чл.15, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във 
връзка със заявление вх. № 24-00-476/18.05.2021 г. от 
Директора на РЗОК - Добрич:

1. Общински съвет Балчик предоставя за безвъзмездно 
управление на Районна Здравноосигурителна каса 
Добрич, представлявана от Директора д-р Пачолова, 
обособена част от имот - публична общинска 
собственост, съгласно АОС № 217/1999 г., а именно: 
помещение с площ от 18 m2, находящо се на първия 
етаж в сградата на „Медицински център I - Балчик” 
ЕООД, с идентификатор 02508.82.2.5 по кадастралната 
карта на гр. Балчик.

2. Определя срок на безвъзмездното предоставяне 
за управление 5 /пет/ години, считано от датата на 
подписване на договор между страните.

3.Упълномощава Кмета на Община Балчик да 
извърши последващите правни и фактически действия 
по издаване на заповед и сключване на договор.
РЕШЕНИЕ №330:На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
ал.2 от ЗМСМА и предложение от Никола Панчев      
директор на Областна дирекция на МВР - Добрич с 
Вх. № ЕО-338 o r 17.05.2021 г:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да 
се осигури финансова издръжка по настаняването и 
изхранването на общо 4 румънски полицейски служи-
тели, които да работят съвместно с български полицаи 
по превенцията и опазването на обществения ред на 
територията на гр. Балчик и кк „Албена“ през летния 
туристически сезон 2021 г. в общ размер до 5 000 лева.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на зало-
жения резерв за 2021 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме 
последващи действия за изпълнение на решението, 
да сключи споразумение между Община Балчик и ОД 
на МВР - Добрич относно поетите ангажименти по 
осигуряването на служителите и тяхното логистично 
обезпечаване по брой, местоназначение и смени.

РЕШЕНИЕ №331: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 2021 г., приета с 
решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като 
допълва: 

Раздел ІІІ  Б – “Имоти, които Община Балчик 
има намерение да продаде” със следният  имот:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с 
площ от 428 м2, представляващ ПИ № 02508.81.81 
по кадастрлната карта на гр. Балчик, м. „Двете чеш-
ми“; 

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с 
площ от 521 м2, представляващ ПИ № 02508.81.79 по 
кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“. 

РЕШЕНИЕ №332: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. № 94-00-90/22.01.2021 г. от Нуртен Сабри Идриз 
- Ахмедова, настанена по административен ред, дава 
съгласие да се извърши продажба на: 

 1.Общински имот, представляващ самостоя-
телен обект в сграда 02508.77.64.1.34 по кадастралната 
карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 14, ет.4, 
вх. Б, бл. 40 в ж.к “Балик” гр.Балчик, с площ от 48.89 м2 
състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, 
общи части с площ от 3.98 м2 и изба с площ от 6.92 м2, 
актуван с АОС № 198/17.02.1999 г.

2.Определя цена на общинското жилище в раз-
мер на 17 839.44 лв. /седемнадесет хиляди осемстотин 
тридесет и девет лева и четиридесет и четири стотин-
ки/, представляваща данъчната оценка на жилището, 
увеличена с 20 на сто.

3.Упълномощава Кмета на Общината да из-
върши продажбата на желаещият правоимащ наемател 
Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова по реда на чл.44 от 
Наредба за условията и реда за установяване на жи-
лищни нужди на граждани, за настаняване в общински 
жилища, ползване и управление.

РЕШЕНИЕ №333: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. № 94-00-241/02.02.2021 г. от Генади Атанасов 
Гавраилов, настанен по административен ред, дава 
съгласие да се извърши продажба на: 

 1.Общински имот, представляващ самостоя-
телен обект в сграда 02508.79.16.1.17 по кадастралната 
карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 2, ет.1, 
вх. Б, бл. 4 в ж.к “Балик” гр.Балчик, с площ от 37.65 м2 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ № 22

от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 3 юни 2021 г. 
състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, общи части с площ от 4.47 
м2 и изба с площ от 3.85 м2, актуван с АОС № 4425/12.05.2015 г.

2.Определя цена на общинското жилище в размер на 10 820.76 лв. /десет 
хиляди осемстотин и двадесет 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 Генади Атанасов Гавраилов 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.

РЕШЕНИЕ №334: 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, упра-
вление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 
г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез пуб-
личен търг на общински имот, съгласно АОС № 4912/09.04.2021 г., представляващ 
незастроен поземлен имот  № 39459.506.303 по кадастралната карта на с. Кранево, 
м. „Поляните“, с площ от 268 м2 (двеста шестдесет и осем квадратни метра).   

 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 8 890.00 лв. (осем 
хиляди осемстотин и деветдесет 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.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие 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 Кранево, община Балчик.  

РЕШЕНИЕ №335: 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, упра-
вление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 
г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез пуб-
личен търг на общински имот, съгласно АОС № 3765/02.09.2009 г., представляващ 
незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.81 по кадастралната карта 
на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 428 м2 (четиристотин двадесет и осем 
квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 12 347.00 лв. (дванадесет 
хиляди триста 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.

РЕШЕНИЕ №336:1. 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 № 3809/21.12.2009 г., представляващ неза-
строен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.79 по кадастралната карта 
на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 521 м2 (петстотин двадесет и един 
квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 030.00 лв. (петнадесет 
хиляди 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.

РЕШЕНИЕ №337:1.Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител 
на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на „СПА ЦЕНТЪР - 
БАЛЧИК“ АД година, което ще се проведе на 14.06.2021г. от 10.00 часа в гр. Балчик, 
хотел „Реджина Мариа“, к. з. „Двореца“ алея „Дамбата“, конферентната зала, , а при 
липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон, на същата дата от 12.00 часа 
на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по 
смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание 
да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на 
директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният 
проект на решение:  „Одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството.“

- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният 
проект на решение:  „Назначава за одитор на Дружеството: Гинка Йорданова № 0340, 
адрес за контакт: Балчик, ул. Г. Бенковски, 21, телефон: 057973630 факс: 057973630 .

РЕШЕНИЕ №338: 1. Определя Владимир Бориславов Лафазански  за представител 
на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на „ТИХИЯ КЪТ” АД, 
което ще се проведе на 22.06.2021 година в 12.00 часа, което ще се проведе в град 
Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова“ № 26, а при 
липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 07.07.2020 г. от 12.00 часа 
на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по 
смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото 
събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от 
Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по 
предложеният проект на решение за приемане на годишния доклал на Съвета на 
директорите за дейността на дружеството през 2020г., одитирания годишен финансов 
отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на 
годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предло-
женият проект на решение за приемане загубата на дружеството за 2020 г. в размер 
на 116 052,89 лева да бъде отнесена в непокрита загуба;

- По т.3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по пред-
ложеният проект на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета 
на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.;.

- По т.4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по пред-
ложеният проект на решение за определяне на допълнително възнаграждение на 
членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година в общ размер 
на 6 000 лева;

 - По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по 
предложеният проект на решение “Общото събрание на акционерите ПРИЕМА 
решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. съгласно 
предварително обявеното в материалите на събранието.”

РЕШЕНИЕ №339:На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,, във връзка 

с решение на педагогическият 
съвет на ЦСОП „Академик Тодор 
Самодумов“ с. Кранево, Общински съвет - Балчик

реши :
1.По повод 24 май - Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост, награждава със 
званието “Учител на 2021 година в Община Балчик” 
и парична награда от по 200.00:

ЦСОП „Академик Тодор Самодумов“
1.Филка Кирова Милкова - старши учител на деца с 

умствена изостаналост
2.Упълномощава кмета на Община Балчик да 

извърши всички правни и фактически действия по 
изпълнение на решението.

По дванадесета точка от дневния ред: Приемане на 
Наредба за реда и условията за платено паркиране на 
пътните превозни средства на територията на Община 
Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 16 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” –13; ПРОТИВ” – 0; 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3;“ 
РЕШЕНИЕ №340:На основание чл. 8 от Закон за 

нормативните актове, чл. 21, ал. 2 вр. с ал. 1, т. 8, т. 23 
и във вр. с чл. 20 от Закон за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 99,  ал. 1 от Закон за 
движение по пътищата, чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински 
съвет - Балчик

Реши:
1.Приема Наредба за реда и условията за платено 

паркиране на пътните превозни средства на територията 
на Община Балчик, съгласно приложение – неразделна 
част от настоящото решение.

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА 
ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА БАЛЧИК

Раздел I
Общи положения

Чл.1 (1). Наредбата урежда условията и реда 
за платено паркиране на територията на Община Балчик 
в зоните, определени с решение на Общински съвет 
Балчик, както и издаването на стикери и карти.

 (2). Общинският съвет определя зони за 
платено  паркиране на МПС, с допустима максимална 
маса до 3 т. и на автобуси до 12 пътнически места, в 
определени дни на седмицата, часове на денонощи-
ето, на райони, пътища и части от пътища, публична 
общинска собственост, с граници и цветова индивиду-
ализация съгласно  графична  част  Приложение 1 към 
настоящата наредба.          

Чл.2. (1) Кметът на Община Балчик със 
заповед въвежда в експлоатация райони, пътища и 
части от пътища, определя временни и постоянни 
ограничения при паркиране, съгласно предоставените 
му по закон правомощия, съобразно схеми, приети 
от Общинския съвет. По същия ред се извършва и 
закриването на участъци и улици от зоните.

 (2)  Със заповед кметът има право да ограничи 
временно – за срок до 14 дни, частично или цялостно, 
достъпа до райони, пътища и части от пътища от зоните, 
в случаи на провеждане на заявени по съответния ред 
мероприятия от частен или обществен характер.

Чл.3. (1) Общинският съвет определя размера 
на цените, които се заплащат за паркиране по тази 
наредба. 

(2) Заплащането на цените по тази наредба 
се извършва към общинско дружество „„Кибела 2014“ 
ЕАД.

Раздел II
Режим на платено  кратковременно паркиране на 

моторни превозни средства  (МПС) - „Синя зона”

Чл.4.(1) Зоните   за   платено кратковременно  
паркиране се обозначава с пътна маркировка и 
неподвижен пътен знак, представляващ информационна 
табела, в който са посочени условията за паркиране на 
МПС в зоната, размера на цената за паркиране, начина 
на заплащане и принудителните мерки,  прилагани 
съгласно  ЗДвП.

(2) Режимът на платено кратковременно  пар-
киране е валиден за всички дни от седмицата в часовия 
диапазон от 09.00 ч. до 22.00 ч., за периода от 1 юни 
до 30 септември.

(3) При необходимост, режимът на  платено 
паркиране,  часовият и времеви  диапазон на платено-
то паркиране, може да бъде променян с решение на 
Общински съвет.    

Чл.5. В зоната за платено кратковременно  
паркиране  се спазват правилата за паркиране по ЗДвП 
и тази наредба.

Чл. 6. (1)  Заплащането на цените по този 
раздел се извършва по един от следните начини:

1. С талон, издаван от общинско дружество 
„Кибела 2014“ ЕАД /по образец, утвърден от кмета на 
общината/, върху който трайно се отбелязва началния 
момент на паркирането, чрез задраскване или перфо-


