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1. площ 1627.00 кв.м., ведно 
с построената в имота масивна 
едноетажна сграда № 58270.501.281.1 
с начин на трайно предназначение 
Сграда за детско заведение със 

застроена площ 165 кв.м./ и материално техническата 
база /по Приложение № 1/ на детската градина да се 
използват и стопанисват от Община Балчик. 

2. Задължителната документация на детската 
градина да се приеме и съхранява от приемащата 
Детска градина „Мир” с. Сенокос, община Балчик. 

3. Транспортът на децата пътуващи до Детска 
градина „Мир” с. Сенокос, община Балчик, да се 
осъществява от училищния автобус на Община 
Балчик в присъствието на възрастен придружител. 

4. Трудово правните отношения с педагогическия 
и непедагогическия персонал на закритата детска 
градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, 
т.1 от Кодекса на труда, считано от 15.09.2021 г. 

II. Настоящото Решение да бъде изпратено 
на Кмета на Община Балчик и на Областния управител 
на Област Добрич в 7-дневен срок от приемането му.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от обявяването му пред Административен съд – 
гр. Добрич по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК РЕШИ: 
I. Възлага на Кмета на Община Балчик 

да издаде заповед за закриване на Филиал „Изток“ 
на Детска градина „Чайка“ гр. Балчик, считано от 
15.09.2021 г. като:

5. Записаните във Филиал „Изток“ на Детска 
градина „Чайка“ гр. Балчик за учебната 2021/2022 
година деца да бъдат пренасочени към Детска 
градина „Здравец” и Детска градина „Чайка“ гр. 
Балчик, община Балчик. 

6. Сградният фонд /по Акт № 384/ 28.04.2014 г., 
а именно поземлен имот  с начин на трайно ползване 
За обект Комплекс за образование и начин на трайно 
предназначение на територията Урбанизирана с площ 
212.00 кв.м., ведно с построената в имота масивна 
едноетажна сграда № 020508.85.119.1 с начин на 
трайно предназначение Сграда за детско заведение 
със застроена площ 107.00 кв.м./ и материално 
техническата база /по Приложение № 1/ на детската 
градина да се използват и стопанисват от Община 
Балчик. 

7. Задължителната документация на детската 
градина да се приеме и съхранява от приемащата 
Детска градина „Чайка“ гр. Балчик, община Балчик. 

8. Няма необходимост от осигуряване на 
транспорт на децата пътуващи до Детска градина 
Детска градина „Здравец” и Детска градина „Чайка“ 
гр. Балчик

9. Трудово правните отношения с педагогическия 
и непедагогическия персонал на закритата детска 
градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, 
т.1 от Кодекса на труда, считано от 15.09.2021 г. 

II. Настоящото Решение да бъде изпратено 
на Кмета на Община Балчик и на Областния управител 
на Област Добрич в 7-дневен срок от приемането му.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 
обявяването му пред Административен съд – гр. Добрич 
по реда на Административно процесуалния кодекс.

По единадесета точка от дневния ред: Въвеждане 
на задължително предучилищно образование за 
4-годишни деца на територията на Община Балчик от 
учебната 2021/2022 година;

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик

РЕШЕНИЕ №376:1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и 
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 56 от 
Закона за предучилищното и училищното образование и 
§16 и §17 от ПЗР на ЗИД на Закона за предучилищното 
и училищното образование, Общински съвет – Балчик

1. Дава съгласие за въвеждане на задължително 
предучилищно образование на 4 - годишните деца в 
детските градини на Община Балчик от настоящата 
2021/2022 учебна година.  

2. Възлага на Кмета на Община Балчик 
последващи по изпълнение на Решението действия. 
По дванадесета точка от дневния ред:Определяне 

на представител на акционера, община Балчик 
в насрочено за 06.08.2021 г. от 10:00 часа, в 
административната сграда на дружеството в гр. 
Добрич, ул. „Панайот Хитов” 24, редовно Общо съ-
брание на акционерите на „Многопрофилна болница 
за активно лечение Добрич“ АД.

Вносител: Сияна Фудулова – председател на 
ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ № 377:1. Определя д-р М. Калинова 
Вичева за представител на Община Балчик в редовното 
общо събрание на „Многопрофилна болница за активно 
лечение Добрич“ АД, което ще се проведе на 06.08.2021 
год. от 10.00 часа, което ще се проведе в администра-
тивната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. 
Хитов” 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 
от Търговския закон на 23.08.2021 год. от 10.00 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 – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета 
на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.
- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният 
проект на решение Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов 
отчет на дружеството за 2020 год., заверен от регистриран Одитор.
- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният 
проект на решение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания 
доклад за дейността за 2020 год.
- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният 
проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания 
годишен финансов отчет за 2020 год., заверен от регистриран одитор.

 - По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предло-
женият проект на решение – Общото събрание на акционерите взема решение за 
разпределение на печалбата на дружеството за 2020 год.
- По т. 6 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният 
проект на решение –  Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 
членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.
- По т. 7 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложеният 
проект на решение – Общото събрание на акционерите избира и назначава предло-
жения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2021 год.;
- По т. 8 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложе-
ният проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложената 
промяна в капитала на дружеството;
- По т. 9 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА“, по предложе-
ният проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложената 
промяна в Устава на дружеството.

По тринадесета точка от дневния ред:Разглеждане на заявление от Йордан Иванов 
Йорданов, за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 31245.501.608 
по кадастралната карта на с. Змеево, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик.
РЕШЕНИЕ № 378: 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 приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински 
Съвет – Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1151/23.06.2021 г., дава съ-
гласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Йордан Иванов 
Йорданов от гр.София, по отношение на ПИ № 31245.501.608 по кадастралната 
карта на с. Змеево, целия с площ 6 514.00 м2, като Йордан Иванов Димитров, изкупи 
частта на Община Балчик, равняваща се на 768.00 м2 (седемстотин шестдесет и 
осем) идеални части, актувани с АОС № 4920/29.06.2021 г 

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 3 348.00 
лв. /три хиляди триста четиридесет и осем лева/, без ДДС. 

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

 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 изпъл-
нение на дейности от местно значение на село Змеево, община Балчик.

По четиринадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на  ПИ № 
02508.81.96 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 379:1. 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 Наредба, 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 № 3779/02.09.2009 г., представляващ 
незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.96 по кадастралната 
карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 511 м2 (петстотин и единадесет 
квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 742.00 лв. 
(четиринадесет хиляди седемстотин четиридесет и два лева),като начална цена за 
провеждане на търга; 

3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по 
реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на 
Общински Съвет - Балчик.

По петнадесета точка от дневния ред:Отдаване под наем чрез търг с тайно 
наддаване на част от имот публична общинска собственост, представляващ 
терен на в.з. “Белите скали“, гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.51.203 по 
кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост за 
поставяне на закрит навес, с площ от 46 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 380: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 терен на в.з. „Белите 
скали“, ул. „Десета“ 2, гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.51.203 по кадастралната 
карта на гр. Балчик, с площ 46 кв.м за поставяне на закрит навес, с цел търговска 
дейност, за срок от 5 /пет/ години. 

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 46 кв.м.  в размер на 
295.32 лв./двеста деветдесет и пет лева и тридесет и две стотинки/ без ДДС, изчис-
лена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, 
Зона 3, дейност 5,  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг 
с тайно наддаване. 

По шестнадесета точка от дневния ред:Отдаване под наем чрез търг с тайно 
наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ 
терен между ул. „Невен“ и ул. „Трепетлика“, с. Оброчище, част от ПИ№ 
53120.501.108, за поставяне на 1 бр. павилион

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
РЕШЕНИЕ № 381: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 терен между 
ул. „Невен“ и ул. „Трепетлика“, част от ПИ№ 53120.501.108, по кадастрална 
карта на с. Оброчище, за поставяне на 1 бр. павилион  с площ 12 кв.м., за срок от 
5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 12  кв.м.  в размер на 
77.04 лв. /седемдесет и седем лева и четири стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно 
Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 5, дейност 

4,  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.

След сключване на договора за наем, наемателят 
се задължава да направи необходимите постъпки, 
съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за 
поставяне. 

4.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие 
с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от на-
ема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от 
местно значение за с. Оброчище. 

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

По седемнадесета точка от дневния ред:Отдаване под 
наем чрез търг с тайно наддаване на спомагателна 
атракционна тераса „Антик“ за извършване на 
ресторантьорска дейност, с площ от 163.70 кв.м., 
/пред ресторант „Антик“/, публична-общинска 
собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по 
кадастрална карта на гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик

РЕШЕНИЕ № 382: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 чрез търг с тайно наддаване 
на спомагателна атракционна тераса „Антик“ 
за извършване на ресторантьорска дейност, 
с площ от 163.70 кв.м., изградена върху 
пасивно брегозащитно и брегоукрепително 
съоръжение „Дамба“ /пред ресторант 
„Антик“/, публична-общинска собственост,  
представляващ ПИ№ 02508.86.25 по 
кадастрална карта на гр. Балчик, цялото с 
площ 2927,00 кв.м. за срок от 5 /пет/ години.

      2. Утвърждава начална годишна наемна цена 
за площ от 163.70 кв.м. в размер на 6384.30 лв./шест 
хиляди триста осемдесет и четири лева и тридесет 
стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата 
за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, 
съгласно т.5 /други/, Зона 1 от Тарифа за базисните 
наемни цени на ОбС – Балчик. 

      3.След спечелване на търга и сключване на 
Договор за наем, наемателят се задължава да спазва 
предмета на дейност.

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

По осемнадесета точка от дневния ред:Вземане на 
Решение на общински съвет за удължаване на срока 
на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд 
за органите на местното самоуправление в България 
-  ФЛАГ“ ЕАД

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик 

РЕШЕНИЕ № 383:На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и 
т. 24 от ЗМСМА,във връзка счл. 17, ал. 1,т.5 от Закона 
за общинския дълг, предлагам на Общински съвет – 
Балчик, 

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 606 
по Протокол № 41 от 13.06.2019 година  за сключване 
на договор с Фонд „ФЛАГ» за изпълнениена одобрения 
по ТГС „2007-2013г.” Договор заБФП РД-02-29-
38/26.02.2019г., и №156725/28.12.2018г.,за  проект „ 
Синергия на природата и културата-потенциал за 
развитие  на Трансграничния регион”, финансиран от 
Оперативна програма (ОП) - програмаза Трансгранич-
но сътрудничество INTERREGV-A Румъния-България 
2014-2020г., в частта:

•       Условия за погасяване:
- Срок на погасяване - до 25.02.2022г., с възможност 

за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса 
за предсрочно погасяване.

2.В  предвид на това, че съгласно решение № 205 от 
25.11.2020г., на Общински съвет Балчик и подписания 
договор за кредит с ФОНД“ФЛАГ“ срок на погасяване 
25.08.2021г.,предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД 
за удължаване срока на погасяване на остатъка от глав-
ницата с още шест месеца, тъй като нашите опасения 
са, че до 25.08.2021г., няма да ни бъдат възстановени 
извършените и разплатени разходи по проекта

Във връзка с това на основание чл.60 от АПК 
Общински съвет гр.Балчик допуска настоящето 
решение за предварително изпълнение поради кратките 
срокове, за предоговаряне на  договора за кредит.

3.Задължавам кмета на Общината да предприеме 
последващи действия за изпълнение на решението.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,
Председател на ОбС Балчик

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ № 24

от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 29 юли 2021 година


