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на ползване“ със следните 
имоти:
        - Земеделска земя VІІІ 
категория с НТП „За кариера 

за суровини в строителството и промишлеността 
в скален масив“ с идентификатор 53120.44.21 
по кадастралната карта на с. Оброчище, м. 
„Бункера“,  с площ от 150 986 м2;
        - Помещения с обща площ 320.70 м2 на първи 
етаж на сграда с идентификатор 02508.86.41.1 по 
кадастралната карта на гр. Балчик, пл. „Капитан 
Георги Радков“ №1. 
РЕШЕНИЕ №391:На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА; чл. 39, ал.3 от Закона за общинската 
собственост; чл. 75 от Закона за подземните 
богатства; чл. 58 ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-
Балчик и във връзка със заявление вх. № 26-00-
732/19.05.2021 г. от Изпълнителния директор на 
„Ескана“ АД гр. Варна:
1. Общински съвет – Балчик учредява възмездно 
право на ползване на „Ескана“ АД с ЕИК 
103044056, със седалище и адрес на управление 
гр. Варна, ул. „Арх. Петко Момилов” №26, 
представлявано от Изпълнителния директор 
Венцеслав Евстатиев, върху имот – частна 
общинска собственост, съгласно АОС № 
4914/09.06.2021 г., а именно: Земеделска земя VІІІ 
категория с площ от 150 986.00 (сто и петдесет 
декара деветстотин осемдесет и шест квадратни 
метра) с начин на трайно ползване „За кариера 
за суровини в строителството и промишлеността 
в скален масив“,    представляваща ПИ № 
53120.44.21 по кадастралната карта на с. 
Оброчище, общ. Балчик.
2. Определя срок на възмездното право на 
ползване 10 (десет) години, считано от датата на 
подписване на договора. 
3. Определя цена на правото на ползване на 
имота по т.1 за целия 10 - годишен срок, в размер 
на 180 000.00 (сто и осемдесет хиляди ) лева , 
платима към датата на подписване на договора.  
4. Задължава Кмета на Община Балчик, в 
съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от 
постъпилия приход от ползване на имота по т.1 
да бъде използван за изпълнение на дейности 
от местно значение за село Оброчище, община 
Балчик.  
5. Упълномощава Кмета на Община Балчик да 
извърши последващите правни и фактически 
действия по сключване на договора за възмездно 
право на ползване. 
РЕШЕНИЕ №392:1.На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС; чл.58, ал.3 
от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със 
заявление вх. № 42-00-800/09.07.2021 г. от Иван 
Иванов – Управител на „СОНИК СТАРТ“ ООД: 
 1.  Общински съвет - Балчик дава своето 
съгласие и предоставя безвъзмездно за ползване 
на „СОНИК СТАРТ“ ООД с ЕИК 200325323, 
със седалище и адрес на управление гр. София, 
район Триадица, ул. „Позитано” № 9, ет.2 офис 
М8, представлявано от Иван Симеонов Иванов, 
следният имот - частна общинска собственост, 
съгласно АОС № 483/26.10.2000 г.:
 Част от първи етаж (кота -3,45) от 
шестетажна нежилищна сграда „Мелницата“ с 
идентификатор 02508.86.41.1 по кадастралната 
карта на гр. Балчик, включващ помещения с 
обща площ 320.70 м2 (триста и двадесет цяло и 
седемдесет квадратни метра), представляващи: 
туристически културно информационен център 
(учебен център), тоалетна – жени; тоалетна – 
мъже; преддверие тоалетни; склад; тоалетна за 
персонала; битовка, 2 бр. технически помещения; 
бар.      
2. Определя срок на учреденото безвъзмездно 
право на ползване – 10 (десет) години, считано 
от датата на подписване на договора.   

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да 
извърши последващите правни и фактически 
действия по изпълнение на решението. 
РЕШЕНИЕ №393:1. На основание чл. 21, ал.1, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК 
ПРОТОКОЛ № 25 от заседание на Общински съвет – Балчик,

проведено на 14 септември 2021 година
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 № 4929/29.07.2021 г., представляващ 
незастроен урегулиран поземлен имот  ХІ, кв. 111 по ПУП на гр. Балчик, 
ПИ № 02508.85.460 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 109 
м2 (сто и девет квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 236.00 лв. 
(петнадесет хиляди двеста тридесет и шест 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 №394:1. 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 № 4926/27.07.2021 г., представляващ:  едноетажна жилищна сграда с 
площ от 73 м2, ведно с прилежащо дворно място, представляващо ПИ № 
23769.54.432 по кадастралната карта на село Дропла, с площ от 6 977 м2 
(шест хиляди деветстотин седемдесет и седем квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 38 550.00 лв. 
(тридесет и осем хиляди петстотин и петдесет лева), като начална цена за 
провеждане на търга; 
3. 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.  
4.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 № 395:1. 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 № 3769/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран 
поземлен имот ПИ № 02508.81.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, 
м. „Двете чешми“, с площ от 640 м2 (шестстотин и четиридесет квадратни 
метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 18 463.00 лв. 
(осемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и три 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 № 396:1. 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 № 3770/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран 
поземлен имот  ПИ № 02508.81.86 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. 
„Двете чешми“, с площ от 408 м2 (четиристотин и осем квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 770.00 лв. 
(единадесет хиляди седемстотин и седемдесет 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.
РЕШЕНИЕ № 397:1. 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 № 4094/06.07.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран 
поземлен имот  ПИ № 02508.81.119 по кадастралната карта на гр. Балчик, 
м. „Двете чешми“, с площ от 621 м2 (шестстотин двадесет и един квадратни 
метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 915.00 лв. 
(седемнадесет хиляди деветстотин и петнадесет 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.
РЕШЕНИЕ № 398: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и 

ал.8 от ЗОС,Общински съвет 
Балчик:
1. Дава съгласието си 
за отдаване под наем на 
помещение публична –общинска собственост, 
част от ПИ№02508.82.2, представляващ 
медицински кабинет № 112 с площ 18 кв.м., 
разположен на 1-ви етаж в град Балчик, ул. “Д-р 
Златко Петков” №1 в “ Медицински Център І” 
ЕООД, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година, 
за срок от 5 г. /пет години/.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена 
в размер на 697.68 лв. /шестстотин деветдесет 
и седем лева и шестдесет и осем стотинки /без 
ДДС. Наемната цена е определена на базата на 
Тарифа за определяне на базисните наемни цени 
на общински помещения и терени на територията 
на Община Балчик Зона 2, т.3.
3.До участие в търга се допускат кандидати, 
които:
         3.1. спазват предмета на дейност – 
осъществяване на индивидуална практика 
за първична медицинска помощ по дентална 
медицина.
3.2.  представят диплома за завършено висше 
медицинско образование.
4. След сключване на договора за наем 
спечелилият участник следва да използва 
горепосочения имот, като медицински кабинет 
и да не променя предназначението на наетите 
помещения.
     5. Упълномощава кмета на Община Балчик да 
извърши всички последващи правни и фактически 
действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 399:На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет 
Балчик реши:
1.Дава съгласието си за отдаване под наем на 
помещение публична –общинска собственост, част 
от ПИ№02508.82.2, представляващ медицински 
кабинет № 221 с площ 24 кв.м на 2-ри етаж и 
1/7 част от манипулационни № 102,103,109,110, 
всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1-ви 
и 2-ри етаж.  Обща площ 34,57 кв.м. Находящи                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   се в град Балчик, ул. “Д-р Златко Петков” №1 в 
“ Медицински Център І” ЕООД, актуван с АОС 
217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет 
години/.
2.Утвърждава начална годишна наемна цена в 
размер на 1339.93 лв ./хиляда триста тридесет и 
девет лева и деветдесет и три стотинки /без ДДС;
3.Наемната цена е определена на базата на 
Тарифа за определяне на базисните наемни 
цени на общински помещения  и терени  на 
територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.
3.До участие в търга се допускат кандидати, 
които:
         3.1. спазват предмета на дейност – 
осъществяване на извънболнична, индивидуална, 
първична медицинска помощ;
3.2.  представят диплома за завършено висше 
медицинско образование.
4.След сключване на договора за наем 
спечелилият участник следва да използва 
горепосочения имот, като медицински кабинет 
и да не променя предназначението на наетите 
помещения.
    5.Упълномощава кмета на Община Балчик да 
извърши всички последващи правни и фактически 
действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 400:На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински 
съвет Балчик:
1. Дава съгласието си заотдаване под наем чрез 
търг с тайно наддаване на част от имот публична-
общинска собственост-ПИ № 02508.79.20по 
кадастрална карта на гр. Балчик и находящият 
се  в него- 1 брой рекламно-информационен 
елемент /табло/ с площ 5.40 кв.м.,  за срок от 5 /
пет/ години.
2.Утвърждава начална годишна наемна цена, 
в размер на 264.60 лв. / двеста шестдесет и 


