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сграда 02508.77.55.1.30 по кадастралната карта на гр. Балчик, 
а именно: Апартамент № 15, ет.5, вх. Б, бл. 34 в ж.к “Балик” 
гр.Балчик, с площ от 66.82 м2 състоящ се от две стаи, кухня и 
сервизно помещение, общи части с площ от 7.85 м2 и изба с 
площ от 5.90 м2, актуван с АОС № 2406/07.03.2006 г.
2. Определя цена на общинското жилище в размер на 25 
428.12 лв. /двадесет и пет хиляди четиристотин двадесет и 
осем лева и дванадесет стотинки/, представляваща данъчната 
оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.
3.Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата 
на желаещият правоимащ наемател Мариана Драганова 
Димитрова 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 № 414: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. № 94-00-1067/07.06.2021 г. от Гергана Йорданова Акил, 
настанена по административен ред, дава съгласие да се 
извърши продажба на: 
1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в 
сграда 02508.77.62.2.7 по кадастралната карта на гр. Балчик, 
а именно: Апартамент № 7, ет.2, вх.В, бл. 39 в ж.к. “Балик” 
гр.Балчик, с площ от 38.43 м2, състоящ се от: една стая, 
кухненски бокс, сервизно помещение и балкон, общи части 
с площ от 4.72  м2 и изба с площ от 9.10 м2, актуван с АОС 
№ 3968/03.02.2011 г.
2. Определя цена на общинското жилище в размер на 20 
497.68 лв. /двадесет хиляди четиристотин деветдесет и 
седем лева и шестдесет и осем стотинки/, представляваща 
данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.
3.Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата 
на желаещият правоимащ наемател Гергана Йорданова 
Акил 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 № 415:1. 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. № 94-00-1297/22.07.2021 г. 
от Радко Георгиев Кирилов от гр. Балчик, Общински съвет 
– Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 961.00 лв. 
(деветстотин шестдесет и един лева), без ДДС за учредя-
ване право на надстрояване на мрежова фотоволтаична 
система със ЗП 30.00 м2 върху съществуваща жилищна 
сграда с идентификатор 02508.85.123.1, построена върху 
общинска земя УПИ ІІ, кв. 209 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 
02508.85.123 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана 
с АОС № 4932/09.09.2021 г., на собствениците на сградата 
Радко Георгиев Кирилов и Марияна Христова Кирилова. 
РЕШЕНИЕ № 416: 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. № ОС-3013-
2/02.09.2021 г. от Веска Симеонова Арслан от гр. Балчик, 
Общински съвет – Балчик одобрява пазарна оценка в размер 
на 1 940.00 лв. (хиляда деветстотин и четиридесет лева), без 
ДДС за учредяване право на пристрояване на пристройка 
към съществуваща жилищна сграда със РЗП 130.00 м2 (сто 
и тридесет квадратни метра) към съществуваща жилищна 
сграда с идентификатор 02508.74.248.1, построена върху 
общинска земя УПИ І, кв. 50 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 
02508.74.248 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана 
с АОС № 4933/10.09.2021 г., на собственика на сградата 
Веска Симеонова Арслан.   
РЕШЕНИЕ № 417:1. 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 № 3761/02.09.2009 г., представляващ 
незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.36 
по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с 
площ от 462 м2 (четиристотин шестдесет и два квадратни 
метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 
13 717.00 лв. (тринадесет хиляди седемстотин и седемнадесет 
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 № 418:1. 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 № 4006/27.05.2011 г., представляващ 
незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.136 
по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с 
площ от 278 м2 (двеста седемдесет и осем квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 8 
254.00 лв. (осем хиляди двеста петдесет и четири 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 № 419: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 с молба вх. № 76-00-48/13.09.2021 г. от Наталия 
Георгиева – Председател на Читалищно настоятелство на 
Народно читалище „Свобода – 1897“ с. Гурково: 
 1.  Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и 
предоставя безвъзмездно за ползване на Народно читалище 
„Свобода - 1897“ с ЕИК 000843214, с адрес с. Гурково, общ. 
Балчик, ул. „Възход” №2, представлявано от председателя на 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ № 26 от заседание на Общински съвет – Балчик, 

проведено на 28 октомври 2021 година
читалищното настоятелство Наталия Петрова Георгиева, следният имот - частна общинска 
собственост, съгласно АОС № 789/16.10.2002 г.:
Част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 18160.501.47.1 по кадастралната 
карта на с. Гурково, а именно: фоайе на първи етаж с площ 64 м2, зала на втори етаж с площ 
64 м2, стая на втори етаж с площ 12 м2, както и стълбище към втори етаж и коридор на втори 
етаж.  
 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 № 420:На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински 
съвет Балчик:
1.Дава съгласието си заотдаване под наем на части от имоти публична, общинска собственост 
както следва:
т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.5.50 по кадастрална карта на 
гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, в.з. „Овчаровски плаж, срещу механа „Савов“, 
съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент /
билборд/ с площ 12  кв.м., за срок от 1 година.
т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.69.30  по кадастрална карта на 
гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, ул. „Дунав“ в района на магазин „Лидл“, съгласно 
схема,  за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 
кв.м., за срок от 1 година. 
т.1.3. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.79.78  по кадастрална карта 
на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, ул. „Христо Ботев“ в района на комплекс 
„Форум“, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен 
елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.
т.1.4. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.85.212  по кадастрална карта 
на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, ул. „Черно море“ в района на пл. „Рибарски“, 
съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с 
площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.
т.1.5.Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138  по кадастрална карта на 
гр. Балчик, находящ се  в гр. Балчик, ул. „Приморска“ в района срещу паркинга до 
хотел „Уайт рок касъл“ до автобусна спирка, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ 
брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.
т.1.6. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.1.286  по кадастрална карта на гр. 
Балчик, находящ се в гр. Балчик, в.з. „Фиш-фиш“ в района на уширението за „Златна 
рибка“, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен 
елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.
т.1.7. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.506.170  по кадастрална карта 
на с. Оброчище, община Балчик, находящ се в КК Албена в района на кръговото 
кръстовище, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен 
елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.
т.1.8. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.311  по кадастрална карта на 
с. Кранево, община Балчик, находящ се в с. Кранево, ул. „Черно море“, съгласно схема, 
за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за 
срок от 1 година.
т. 1.9. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 62788.17.140  по кадастрална карта на 
с. Рогачево, община Балчик, находящ се в с. Рогачево, съгласно схема, за поставяне на 
1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.
т.1.10. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.507.319 по кадастрална карта на 
с. Оброчище, община Балчик, находящ се в с. Оброчище, съгласно схема, за поставяне 
на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена:
т.1.1. за площ  от 12 кв.м.  в размер на 585 лв. /петстотин осемдесет и пет лева / без ДДС.
т.1.2. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет 
стотинки / без ДДС.
т.1.3. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет 
стотинки / без ДДС.
т.1.4. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет 
стотинки / без ДДС.
т.1.5. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет 
стотинки / без ДДС.
т.1.6. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет 
стотинки / без ДДС.
т.1.7. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет 
стотинки / без ДДС.
т.1.8. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет 
стотинки / без ДДС.
т.1.9. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет 
стотинки / без ДДС.
т.1.10. за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет 
стотинки / без ДДС.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.
4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите 
постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне. 
5. Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от 
постъпленията от наема засягащи съответното селище, да бъдат използвани за изпълнение 
на дейности от местно значение за с. Оброчище, с. Кранево и с. Рогачево.
6. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и 
фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 421: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински 
съвет Балчик:
1.Дава съгласието си заотдаване под наем на части от имоти публична, общинска собственост 
както следва:
т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.127 по кадастрална карта на 
гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, пл. „Независимост“, съгласно схема, за поставяне 
на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 0.28 кв.м., за срок от 5 години.
т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.86.42 по кадастрална карта на гр. 
Балчик, находящ се в гр. Балчик, пл. „Морско око“, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ 
брой рекламно-информационен елемент с площ 0.28 кв.м., за срок от 5 години.
т.1.3. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65 по кадастрална карта на гр. 
Балчик, находящ се в гр. Балчик, ул. „Приморска“, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ 
брой рекламно-информационен елемент с площ 0.28 кв.м., за срок от 5 години.
т.1.4. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.16 по кадастрална карта на гр. 
Балчик, находящ се в гр. Балчик, алея „Ехо“, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой 
рекламно-информационен елемент с площ 0.24 кв.м., за срок от 5 години.
т.1.5. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. 
Балчик, находящ се в гр. Балчик, к.з. „Двореца“, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ 
брой рекламно-информационен елемент с площ 0.24 кв.м., за срок от 5 години.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена:
т.1.1. за площ  от 0.28 кв.м.,  в размер на 13.72 лв. /тринадесет лева и седемдесет и две 
стотинки/ без ДДС;
т.1.2. за площ  от 0.28 кв.м.,  в размер на 13.72 лв. /тринадесет лева и седемдесет и две 
стотинки/ без ДДС;
т.1.3. за площ  от 0.28 кв.м.,  в размер на 13.72 лв. /тринадесет лева и седемдесет и две 
стотинки/ без ДДС;
т.1.4. за площ  от 0.24 кв.м.,  в размер на 11.76 лв. /единадесет лева и седемдесет и шест 
стотинки/ без ДДС;

т.1.5. за площ  от 0.24 кв.м.,  в размер на 11.76 лв. /единадесет 
лева и седемдесет и шест стотинки/ без ДДС;
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.
4. След сключване на договора за наем, наемателят се 
задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 
57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне. 
5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши 
всички последващи правни и фактически действия по 
изпълнение на решението.
 
РЕШЕНИЕ № 422:На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и писмо с вх. № 24-00-
1230/12.10.2021 год. от Директора на Областна дирекция 
„Земеделие” Добрич, общински съвет – Балчик:
1. Дава своето съгласие за стопанската 2021/2022 год. 
обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно 
ползване – полски път на територията на община Балчик, 
които са включени в масиви за ползване от заповедите по 
чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, да бъдат предоставяни за ползване на 
съответния ползвател на масива.
2. Утвърждава цена за предоставената, обработвана част 
от земеделския имот – полски път в размер на средното 
годишно рентно плащане за съответното землище на община 
Балчик както следва:

Землища на община 
Балчик

Размер на средното 
годишно рентно плащане 

за стоп.2021/2022год.
ниви (лв./дка)

Балчик 60,00

Безводица 55,00

Бобовец 51,00

Гурково 46,00

Дропла 52,00

Дъбрава 48,00

Змеево 53,00

Карвуна 45,00

Кранево 40,00

Кремена 50,00

Ляхово 58,00

Оброчище 40,00

Преспа 49,00

Рогачево 40,00

Сенокос 55,00

Соколово 60,00

Стражица 43,00

Тригорци 47,00

Храброво 54,00

Царичино 56,00

Църква 40,00
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 № 423:На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,във връзка с чл.150, 
ал.6 от ЗУТ, Решение 228 Протокол № 16 от 22.12.2020 г. 
на общински съвет Балчик за допускане изработването 
на ПУП-ПП, решение на ОБЕСУТ в т. 3от Протокол 
№ 6/ 12.08.2021 г.. Общински съвет Балчик:  
1. Одобрява  ПУП – Парцеларен план за линеен обект на 
техническата инфраструктура,като част от комплексен 
проект за инвестиционна  инициативаза „Изграждане 
на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите 
стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 
на Път I - 9 ‹›Балчик - Каварна» км 61+200, част от 
електронна система за събиране на таксите за ползване 
на републиканската пътна мрежа на база изминато 
разстояние за превозни средства  с обща технически 
допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база 
време за  леки автомобили с обща технически допустима 
максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)“.
На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване 
в 30-дневен срок от обнародването в «Държавен вестник» 
чрез Община Балчик пред Административен съд- Добрич.
РЕШЕНИЕ № 424:На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение 
№ 248, Протокол № 17 от 28.01.2021 г. на общински 
съвет Балчик за допускане изработването на 
ПУП-ПП, решение на ОБЕСУТ в т. 2 от Протокол 
№ 6/ 12.08.2021 г.. Общински съвет Балчик:  
1. Одобрява  ПУП – Парцеларен план за линеен обект 
на техническата инфраструктура „Ел. захранване на 
селскостопанска сграда в ПИ 58270.501.592, с. Преспа, 
общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA c TM 630 kVA и 


