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да изготви в законоустановеният 
срок, проект документация за конкурс, която да 
внесе за обсъждане от Общински съвет.
Поименно гласуване със „За” –14; Против” – 0; 
„Въздържал се” –0; „ Не гласувал“ – 1;

РЕШЕНИЕ № 346:В изпълнение наНаредба-
та за условията и редаза упражняване правата 
на собственост на Община Балчик в търговски 
дружества с общинско участие в капитал, за 
участието на общината в граждански дружества 
и за сключване на договори за съвместна дейност, 
предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме 
следното

  РЕШЕНИЕ:

1. Определя Владимир Лафазански  за пред-
ставител на Община Балчик в редовното общо 
събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ 
БРИЗ - 2000“АД, с ЕИК124520448, на 29.07.2021г. 
от 10:00 часа в гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър 
Благоев“ №1, а при липса на кворум, на основание 
чл.227 от Търговския закон, във връзка с чл.38 от 
Устава на дружеството, и за общото събрание, 
което проведе на 27.08.2021 г. от 10:00 часа на 
същото място и при същия дневен ред. Насто-
ящото решение 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: РОСА приема и одобрява отчета на СД 
за дейността на „МОРСКИ БРИЗ-2000”АД през 
изтеклата 2020г. и освобождава от отговорност 
членовете на СД за дейността и действията им 
до момента;
- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и 
да гласува със „ЗА“, по предложеният проект 
на решение: РОСА приема годишния финансов 
отчет на дружеството за 2020г., заедно с всички 
приложения към него.
- По т.3 от дневния ред Да изрази съгласие и да 
гласува със „ЗА“, по предложеният проект на 
решение: РОСА взема решение с пълния размер 
на реализираната печалба за 2020г. да се покрият 
загуби на дружеството от минали години.,  

РЕШЕНИЕ №347:1. На основание чл. 21, 
ал. 1, т.6 от ЗМСМА, и молба с  входящ № 
210/14.06.2021г., на Председателя на Дружество 
на „Военноинвалидите и военнопострадалите“ 
в гр. Балчик, Общински съвет Балчик отпуска 
еднократна финансова помощ от 1500.00 лева, 
на 15 /петнадесет/ души по 100.00 лева, по повод 
техният празник;
2. Задължава Кмета на Общината да предприеме 
последващи мерки и действия за изпълнение на 
решението.
РЕШЕНИЕ №348:На основание чл. 21, ал. 1, т. 
6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124 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, Общински 
съвет – Балчик

РЕШИ
1.Приема актуализиран списък на 
педагогическите специалисти от 
общинските училища и детски градини, 
които имат право на транспортни 
разходи, съгласно приложение №11 в, 
прието с Решение 292, Протокол 20 от 
25.01.2018г., поради настъпили промени 
през учебна 2020/2021 година.

2.Средствата за покриване на пътните 
разходи на учителите, които са включени 
в списъка за  учебна 2020/2021 година, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ № 23 от заседание на Общински съвет – Балчик, 

проведено на 02 юли 2021 година
да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на 
съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички 
правни и фактически действия за изпълнение на настоящото 
решение.

По девета точка от дневния ред:Изменение на Приложение № 
11 б към т.6.2 от решение № 253 по Протокол № 18 от 25.02.2021 
г. на Общински съвет-Балчик и допълване на списъка на 
длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи 
от местоживеене до месторабота и обратно с Медне Джевджет 
Адем – деловодител- касиер в кметство Ляхово и Гюлчин Фахри 
Адем – медицинска сестра ДГ „Радост “с. Стражица и ДГ 
„Ляхово “с. Ляхово

Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със„ЗА” –15; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
– 0; “

РЕШЕНИЕ №349:1. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие 
с чл.39 от ЗПФ и Наредба за съставяне на бюджетната прогноза за местни 
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на общински бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик допълва списък на длъжностите и на 
лицата, които имат право на транспортни разходи за 2021 г. съгласно 
Приложения № 11 а към т. 6.2. от решение № 253 по протокол № 18 от 
25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик и добавя в списъка с пътуващи:
1.1.Сение Хюсеин Акиева – чистач- хигиенист Община Балчик
2. 3адължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за 
изпълнение на решението.

По десета точка от дневния ред:Актуализация на годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” –13;„ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 
2;“ 
РЕШЕНИЕ №350: 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 следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 511 м2, 
представляващ ПИ № 02508.81.96 по кадастрлната карта на гр. Балчик, м. 
„Двете чешми“;

- Незастроен урегулиран поземлен имот VІ, кв.1 по ПУП „Стопански 
двор“  гр. Балчик, ПИ № 02508.55.52 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 
984 м2. 

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 261 м2, 
представляващ ПИ № 02508.81.137 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете 
чешми“;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 595 м2, 
представляващ ПИ № 02508.81.87 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете 
чешми“;

- Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ, кв.1046 по ПУП на гр. 
Балчик, ПИ № 02508.74.245 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 425 м2;

- Апартамент № 7, ет.2, вх.В, бл.39 жк „Балик“ гр. Балчик, с 
идентификатор  02508.77.62.2.7 по кад. карта на гр. Балчик.   
РЕШЕНИЕ №351:1. 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-3011-2/19.05.2021 г., Общински съвет Балчик дава 
съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик 
и ПК „Устрем”, представлявано от Димитър Гавраилов Димитров, по 
отношение на ПИ № 23769.501.618 по кадастралната карта на с. Дропла 
(УПИ ІІІ, кв.35 по ПУП на с. Дропла), целия с площ от 2 342 м2, като 
ПК „Устрем” изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 180 м2 
(сто и осемдесет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 
4715/31.05.2017 г. 
2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  
920.00 лв. (деветстотин и двадесет 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 изпълнение на дейности от местно 
значение за село Дропла, община Балчик.  
РЕШЕНИЕ № 352:1. 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-3011-4/19.05.2021 г., 
Общински съвет Балчик дава съгласието си да 
се прекрати съсобствеността между Община 
Балчик и ПК „Устрем”, представлявано от 
Димитър Гавраилов Димитров, по отношение на 
ПИ № 23769.501.619 по кадастралната карта на 
с. Дропла (УПИ ІV, кв.35 по ПУП на с. Дропла), 
целия с площ от 3 678 м2, като ПК „Устрем” 
изкупи частта на Община Балчик, равняваща 
се на 647 м2 (шестстотин четиридесет и седем 
квадратни метра) идеални части, актувани с АОС 
№ 4716/31.05.2017 г. 
2. Одобрява пазарната оценка на общинската 
част от имота в размер на 3 306.00 лв. (три хиляди 
триста и шест 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 изпълнение на дейности от 
местно значение за село Дропла, община Балчик. 
РЕШЕНИЕ № 353:1. 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-3011-3/19.05.2021 г., 
Общински съвет Балчик дава съгласието си да 
се прекрати съсобствеността между Община 
Балчик и ПК „Устрем”, представлявано от 
Димитър Гавраилов Димитров, по отношение на 
ПИ № 23769.501.620 по кадастралната карта на 
с. Дропла (УПИ V, кв.35 по ПУП на с. Дропла), 
целия с площ от 3 301 м2, като ПК „Устрем” 
изкупи частта на Община Балчик, равняваща 
се на 326 м2 (триста двадесет и шест квадратни 
метра) идеални части, актувани с АОС № 
4717/01.06.2017 г. 
2. Одобрява пазарната оценка на общинската 
част от имота в размер на  1 666.00 лв. (хиляда 
шестстотин шестдесет и шест 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 изпълнение на дейности от 
местно значение за село Дропла, община Балчик.  
По четиринадесета точка от дневния 
ред:Разглеждане на заявление от Гергана 
Йорданова Акил от гр. Балчик за закупуване на 
общинско жилище. 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община 
Балчик
В залата присъстват 14 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 10; ПРОТИВ” – 
2; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –2;
Предложението не се приема. Паради липса на други 
предложения по 14.т. от Дневния ред, обсъждането 
беше прекратено.
РЕШЕНИЕ № 354:1. На основание чл.21, ал.1 
т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 
от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със 
заявление вх. № 26-00-817/04.06.2021 г. Общински 
съвет – Балчик одобрява пазарна оценка в размер 
на 113.00 лв. (сто и тринадесет лева), без ДДС за 
учредяване право на пристрояване на „Български 
пощи“ ЕАД, за изграждане на пристройка с 
РЗП 4,32 м2 към съществуващ апартамент 
№1, вх.А, ет.1, бл.33, жк “Балик“, гр. Балчик, 
представляващ самостоятелен обект в сграда 
02508.76.7.1.1, построен върху общинска земя 
УПИ ІІІ, кв. 121 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 
02508.76.7 по кадастралната карта на гр. Балчик, 
актувана с АОС № 4896/04.02.2021 г.   


