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ПРОТОКОЛ № 28 от заседание на Общински съвет – Балчик, 
проведено на 22декември 2021 година

РЕШЕНИЕ № 443: На основание 
чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.6 от Закона за местното 
самоуправление и  ме стната 
администрация /ЗМСМА/, чл. 66, 

ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси, 
Общински съвет одобрява разходите за 2022г. за 
всяка от дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ, съгласно 
приложена План - сметка за разходите по чл.66, ал.1 
от ЗМДТ в размер на 5 043 161.00 лв.
РЕШЕНИЕ № 444: На основание чл.21 ал.1 т.8 от 
ЗМСМА,чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.65 
от Наредбата определяща реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско 
имущество:
1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се 
бракува 1 брой товарен автомобил: МАН 8.136 
„Вега” с регистрационен  номер № ТХ 25 08 
СХ, рама № 0614652172340 с отчетна стойност 
5 540,00 лв. и набрана амортизация 1 960,40лв.
2. Задължава кмета на Общината да издаде 
заповед за бракуване на МПС, ликвидирането им 
и отписване на активите от баланса на Община 
Балчик.
РЕШЕНИЕ № 445: На основание чл.21 ал.1 т.23 от 
ЗМСМА и чл. 130л от Закона за публични финанси 
(ЗПФ) Общински съвет прекратява процедурата 
за финансово оздравяване на Община Балчик.
РЕШЕНИЕ № 446: 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 306 м2, представляващ ПИ № 02508.81.52 по кад. 
карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ 
от 260 м2, представляващ ПИ № 02508.81.53 по кад. 
карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ 
от 401 м2, представляващ ПИ № 02508.81.76 по кад. 
карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ 
от 808 м2, представляващ ПИ № 02508.81.30 по кад. 
карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“;

 -  Дворно място с площ от 821 м2, представляващо 
ПИ № 18160.501.608 по кад. карта на с. Гурково, 
УПИ V, кв.51 по ПУП на с. Гурково. 
РЕШЕНИЕ № 447:1. 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 
№ 3730/01.09.2009 г., представляващ незастроен 
неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.52 
по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете 
чешми“, с площ от 306 м2 (триста и шест квадратни 
метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в 
размер на 9 085.00 лв. (девет хиляди и осемдесет 
и пет 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 № 448: 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 
№ 3729/31.08.2009 г., представляващ незастроен 
неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.53 
по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете 
чешми“, с площ от 260 м2 (двеста и шестдесет 
квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в 
размер на 7 719.00 лв. (седем хиляди седемстотин 
и деветнадесет 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 № 449: 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 
№ 3755/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен 
имот ПИ № 02508.81.30 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете 
чешми“, с площ от 808 м2 (осемстотин и осем квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 23 990.00 лв. 
(двадесет и три хиляди деветстотин 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.
РЕШЕНИЕ № 450:1. 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 
№ 3806/21.12.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен 
имот ПИ № 02508.81.76 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете 
чешми“, с площ от 401 м2 (четиристотин и един квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 905.00 лв. 
(единадесет хиляди деветдесет и пет 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 № 451:1. 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 
№ 4757/11.06.2018 г., представляващ: Незастроен урегулиран поземлен имот  
V, кв.51 по ПУП на с. Гурково, ПИ № 18160.501.608 по кадастралната карта 
на село Гурково, с площ от 821 м2 (осемстотин двадесет и един квадратни 
метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 763.00 лв. (шест 
хиляди седемстотин шестдесет и три лева), без ДДС 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 Гурково, 
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 № 452: 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 № № 212 /дерматологичен/, с площ 18.51 кв.м., находящ се на 2-ри 
етаж в “Медицински Център І” ЕООД, ул. “Д-р Златко Петков”№ 1, актувани 
с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.
2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 717.45 лв. /
седемстотин и седемнадесет лева и четиридесет и пет 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 специализирана медицинска помощ – кожни и венерически 
болести;
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 № 453: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 № № 213 /хирургичен/ с площ 43.08 кв.м., находящ се на 2-ри етаж 
в “Медицински Център І” ЕООД, ул. “Д-р Златко Петков”№ 1, актувани с 
АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 1669.78 лв ./хиляда 
шестстотин шестдесет и девет лева и седемдесет 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 
специализирана хирургическа практика;
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 Общи-
на Балчик да извърши всички последващи правни и 
фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 454: На основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от ЗМСМАи постъпило предложение  от 
Постоянната комисия по здравеопазване, спорт 
и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от 
Правилник за реда за предоставяне на еднократни 
безвъзмездни финансови помощи в полза на 
физически лица, Общински съвет – Балчик 
дава съгласието си да се отпуснат еднократни 
финансови помощи, както следва:
1.Алекс Антонов Ангелов - за лечение  на сина 
в размер на 1000,00 (хиляда) лева. от гр. Балчик, 
средствата да бъдат получени от майката Камелия 
Миткова Алекова
2. Асен Иванов Асенов за лечение, в размер на 
300,00 (триста) лева от с. Оброчище.
3. Яшар Расим Ибрям за лечение в размер на 
400,00 (четиристотин) лева., от гр. Балчик
4. Марийка Енчева Иванова -  за лечение в размер 
на 400,00 (четиристотин) лева от гр. Балчик
РЕШЕНИЕ № 455: На основание чл. 21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА Общински съвет Балчик,
1.Одобрява и приема инвестициите в активи 
публична общинска собственост, направени от 
„Водоснабдяване и канализация Добрич“АД 
през 2021г., в Община Балчик,  като част от 
одобрената инвестиционна програма, във връзка 
с изпълнение на ангажимент за минимално ниво 
на инвестициите, на стойност 79 693,67лева 
-съгласно Приложение №1.
2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да 
предприеме действия активите да преминат в 
управление на Асоциацията по „ВиК“на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация Добрич“АД, и бъдат предадени за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на 
действащия „ВиК“ оператор, чрез допълване и 
актуализиране на Приложение 1 от Договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на 
ВиК системите и съоръженията и предоставяне 
на  водоснабдителни и канализационни услуги 
в изпълнение на  дейностите по чл. 198о, ал.1 от 
Закона за водите.
РЕШЕНИЕ № 456: 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 № 204 с площ 17 кв.м., находящ се на 
2-ри етаж в “Медицински Център І” ЕООД, ул. 
“Д-р Златко Петков”№ 1, актувани с АОС 217 от 
22.02.1999 година, за срок от 5 /пет/ години.
2.Утвърждава начална годишна наемна цена в 
размер на 658.92 лв ./шестстотин петдесет и осем 
лева и деветдесет и две 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 медицинска дейност по ендокринология;
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 наетото помещение.

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

РЕШЕНИЕ № 457: На основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 от ЗМСМА,чл. 2, ал. 4 и чл. 7, ал. 3 от Правилник 
за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни 
финансови помощи в полза на физически лица, 
Общински съвет – Балчик дава съгласие да 
се отпусне еднократна финансова помощ на 
Валентина Михайлова Бучакова с.Бобовец, общ. 
Балчик за покриване на неотложни разходи на 
членовете на домакинството и, в резултат на пожар, 
изпепелил дома им в с. Бобовец.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик


