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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПРОТОКОЛ № 27 от заседание на Общински съвет – Балчик, 

проведено на 25 ноември 2021 година
РЕШЕНИЕ № 429:На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

Общински съвет гр. Балчик, ОТМЕНЯ предходно прието свое Решение№ 
405, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, 
по Протокол № 26 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 28.10.2021 година
РЕШЕНИЕ № 430: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: 
1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 206 по Протокол № 15 от 25.11.2021 
година  за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ» с цел реализация на проект „Осигуряване 
на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската 
общност и жителите на гр. Балчик“финансиран процедура BG14MFOP001 - 4.008 МИРГ 
- ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската 
общност и морския потенциал на територията“, финансиран от Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група Шабла – 
Каварна – Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и Националния 
бюджет на Република Българияв частта :
•  Условия за погасяване:
-  Срок на погасяване - до 25.12.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване.
2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на 
решението.
РЕШЕНИЕ № 431: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: 
1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 622 по Протокол № 43 от 12.09.2019 
година, и  т.1 от Решение 267 от 25.02.2021г.,  за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ» 
за изпълнениена одобрения по ТГС „2014-2020г.” Договор заБФП 45764/29.03.2019г., 
и Партньорско споразумение между общините Балчик и Мангалия от 05.02.2019 г.,за  
проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T 
инфраструктурата“, финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично 
сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020г., в частта: 
• Условия за погасяване:
-  Срок на погасяване - до 25.12.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване.
2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на 
решението.
РЕШЕНИЕ № 432: Във връзка със финансовия отчет на Община Балчик за третото 
тримесечие на 2021г.
1.„МБАЛ-Балчик”ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.
2.Финансово състояние на „МБАЛ-Балчик”ЕООД към 30.09.2021г.
 През третото тримесечие на 2021г., „МБАЛ-Балчик”ЕООД е реализирало приходи от 
обичайната си дейност в размер на 2 668 681лева, от които предоставена субсидия-  586 000 
лева. Съгласно отчета за приходи и разходи на  „МБАЛ-Балчик”ЕООД  е на загуба през 
третото тримесечие на 2021г., в размер на 321 593лв.
Приходите на „МБАЛ-Балчик”ЕООД от РЗОК през  ІII-то тримесечие на 2021г.,възлизат 
на 1 886614 лв. Реализирани са допълнително приходи от  продажба на стоки, услуги, 
потребителски такси, дарения и други в размер на 73 422лв.
               Разходите на „МБАЛ-Балчик”ЕООД през ІII-то тримесечие на  2021г., възлизат на         
2 990 274лв., от които:
-разходи  за материали – 276 289лева;
-разходи за възнаграждения  – 2 237 614лева;
-други разходи – 472 388лева;
-Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик ”ЕООД възлизат на 456 814лв., 
3.„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК” ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.
4.Финансово състояние на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І БАЛЧИК”ЕООД към 30.09.2021г.
През третото тримесечие на 2021 г., „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК”ЕООД е 
реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на  739 000  лева, от които приходи 
от услуги   737 000  лева. и други приходи 2 000 лв., и  е извършило разходи на стойност  
741 000 лева., от които разходи за материали 54 000 лв., услуги –  41 000 лв., разходи за 
персонала – 594 000 лв., разходи за амортизация  -4 000 лв., и др.разходи  1 000 лв.
През третото тримесечие на 2021г., дружеството е на загуба от 4 000лв.
                Краткосрочните задължения „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК”ЕООД възлизат 
на  118 000 лв., от които :
-задължения към персонала –  67 000 лева; осигурителни задължения – 10 000 лева;
-задължения към доставчици  – 34 000 лева;
-данъчни задължения  –  7 000  лева.
Вземанията на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК”ЕООД от клиенти и доставчици са в 
размер на  109 000 лв.
5.КИБЕЛА-2014”ЕАД е 100 % собственост на Община Балчик.

6.Финансово състояние на „КИБЕЛА-2014”ЕАД към 30.09.2021г.
Презтретото тримесечие на 2021г., „КИБЕЛА-2014”ЕАД е реализирала приходи от 
обичайната си дейност в размер на  18 000  лева, от които приходи от услуги   18 000  лева, и  
е извършило разходи на обща стойност  20 000 лева., от които разходи за материали 7000 лв.
През третото тримесечие на 2021г., дружеството е на загуба в размер на 2 000лв.
-Краткосрочните задължения „КИБЕЛА-2014” ЕАД възлизат на 0 лева.
РЕШЕНИЕ № 433:На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и г.23 от ЗМСМА, 
чл. 6д, ал.2 във връзка с ал.З, и на основание чл.65 от Закона за защита при бедствия, и 
във връзка с Покана за обществено обсъждане на проект на Програма за намаляване на 
риска от бедствия на територията на Община Балчик за периода 2021-2025г. с изх.№93-
00- 265_001/01.09.2021г., Протокол на Съвет за намаляване на риска от бедствия Община 
Балчик във връзка със съгласуване на Програмата от Областен съвет за намаляване на риска 
от бедствия и Писмо с изх.№08-00-449/12.10.2021г. до Председателя на Областен съвет за 
намаляване на риска от бедствия за съгласуване на Програмата, Общинският съвет
1.Приема представената Програма за намаляване на риска от бедствия на територията 
на Община Балчик за периода 2021-2025г.
2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и 
фактически действия за изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 434: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 451 м2, представляващ ПИ № 02508.81.9 
по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“;
- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 458 м2, представляващ ПИ № 
02508.81.141 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“.
РЕШЕНИЕ № 435:1. 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. № 94-00-1373/09.08.2021 г. от 
Кичка Иванова Инджева от гр. Балчик, Общински съвет – Балчик одобрява пазарна оценка 
в размер на 2 387.00 лв. (две хиляди триста осемдесет и седем лева), без ДДС за учредяване 
право на пристрояване на пристройка с РЗП 160.00 м2 (сто и шестдесет квадратни метра) към 
съществуваща жилищна сграда с идентификатор 02508.74.147.1, построена върху общинска 
земя УПИ VІІ, кв. 44 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.147 по кадастралната карта на гр. 
Балчик, актувана с АОС № 4937/26.10.2021 г., на Кичка Иванова Инджева. 

РЕШЕНИЕ № 436:1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС 
и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-2/26.09.2021 г., одобрява пазарна оценка в размер 
на 4 993.00 лв. (четири хиляди деветстотин деветдесет и три лева), без ДДС за продажба 
на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 66250.501.143 по 
кадастралната карта на с. Сенокос (УПИ ХІІ, кв. 24 по ПУП на с. Сенокос, общ. Балчик), 

с площ от 891 м2 (осемстотин деветдесет и един квадратни метра), актуван с АОС № 4936/26.10.2021 г. 
на собственикът на законно построена върху него сграда Радослав Кирилов Петров и Тодорка Кирилова 
Петрова.  
РЕШЕНИЕ № 437:1. 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 
№ 4011/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.141 по кадастралната карта на 
гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 458 м2 (четиристотин петдесет и осем квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 598.00 лв. (тринадесет хиляди петстотин деветдесет и осем 
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 № 438:1. 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 
№ 4935/30.09.2021 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.9 по кадастралната карта на 
гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 451 м2 (четиристотин петдесет и един квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 390.00 лв. (тринадесет хиляди триста 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 № 439:На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост 
Общински съвет - Балчик определя следните имоти – сгради частна общинска собственост, които подлежат на задължително 
застраховане: 

№ 
по 
ред

Вид на сградата Адрес АОС №

1 Двуетажна нежилищна сграда със ЗП  253 м2 Гр. Балчик ул. „Черно море” №18 3986/2011 г.

2 Четириетажна нежилищна сграда със ЗП  311 м2 Гр. Балчик, ул. „Черно море” №16 3985/2011 г.

3 Двуетажна администра-тивна сграда със ЗП 120 м2 Гр. Балчик, ул. „Димитър Желев” №1  327/1999 г. 

4 Триетажна нежилищна сграда (приемна)със ЗП 
94м2

Гр. Балчик, ул. „Гео Милев” №3 4340/2013 г. 

5 Шестетажна нежилищна сграда (бивша мелница) 
със ЗП 748 м2

Гр. Балчик, пл. „Капитан Георги Радков” №1 483/2000 г. 
3814/2010 г.  

6 Пункт за услуги (кметство с. Царичино) със ЗП 138 
м2

с. Царичино, ул. „Девета” 345/2000 г.

7 Нежилищна сграда (кметство с. Ляхово) със ЗП 246 
м2

с. Ляхово, ул. „Първа” №14 548/2001 г.

8 Първи етаж от двуетажна  сграда със ЗП 120 м2 Гр. Балчик, ул. „Черно море” №23 25/1997 г.

9 Триетажна масивна сграда със ЗП 61 м2 Гр. Балчик, ул. „Петър Берон” 2681/2006 г. 

10 Офис с площ от 22 м2 Гр. Балчик, ул. „Дионисополис” №3 3824/2010 г. 

11 Офис с площ от 17м2 Гр. Балчик, ул. „Дионисополис” №3 3825/2010 г. 

12 Офис с площ от 46 м2 Гр. Балчик, ул. „Дионисополис” №3 3826/2010 г. 

13 Офис с площ от 56 м2 Гр. Балчик, ул. „Дионисополис” №3 3827/2010 г. 

14 Офис с площ от 44 м2 Гр. Балчик, ул. „Дионисополис” №3 3828/2010 г. 

15 Офис с площ от 77 м2 Гр. Балчик, ул. „Дионисополис” №3 3829/2010 г. 

16 Апартамент 37.09 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.1 ап.3 3964/2011 г.

17 Апартамент 81.50 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.2 ап.5 3966/2011 г.

18 Апартамент 43.08 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.2 ап.6 3967/2011 г.

19 Апартамент 81.56 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.2 ап.8 3969/2011 г.

20 Апартамент 81.58 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.3 ап.9 3970/2011 г.

21 Апартамент 43.05 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.3 ап.10 3971/2011 г.

22 Апартамент 43.05 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.3 ап.11 3972/2011 г.

23 Апартамент 81.50 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.4 ап.13 3974/2011 г.

24 Апартамент 43.10 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.4 ап.14 3975/2011 г.

25 Апартамент 43.10 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.4 ап.15 3976/2011 г.

26 Апартамент 81.59 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.4 ап.16 3979/2011 г.

27 Апартамент 80.93 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.5 ап.17 3980/2011 г.

28 Апартамент 42.73 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.5 ап.18 3981/2011 г.

29 Апартамент 42.87 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.5 ап.19 3982/2011 г.

30 Апартамент 81.03 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.5 ап.20 3983/2011 г.

31 Апартамент 108.52 м2 Гр. Балчик, ЖК ”Балик” бл.40 вх.А ет1 ап.4 203/1999 г.

32 Апартамент 52.52 м2 Гр. Балчик, ЖК ”Балик” бл.40 вх.Б ет1 ап.2 189/1999 г.

33 Апартамент 75.44 м2 Гр. Балчик, ЖК ”Балик” бл.40 вх.Б ет.1 ап.3 190/1999 г.

34 Апартамент 75.94 Гр. Балчик, ЖК „Балик” бл.40 вх.Б ет.2 ап.7 193/1999 г.

35 Апартамент 88.11 м2 Гр. Балчик, ЖК ”Балик” бл.40 вх.Б ет.5 ап.17 200/1999 г.

36 Апартамент 52.51 м2 Гр. Балчик, ЖК ”Балик” бл.40 вх.Б ет.5 ап.18 201/1999 г.

37 Апартамент 127.48 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.А ет.6 ап.17 117/1998 г.

38 Апартамент 106.18 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.А,ет.6 ап.20 120/1998 г.

39 Апартамент 105.76 Гр. Балчик ЖК „Балик” бл.22 вх.Б ет.3 ап.7 127/1998 г. 

40 Апартамент 105.76 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.Б,ет.4 ап.8 128/1998 г.

41 Апартамент 129.86 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.Б,ет.5 ап.12 132/1998 г.

42 Апартамент 77.84 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.Б,ет.5 ап.13 133/1998 г.

43 Апартамент 129.88 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.Б,ет.5 ап.14 134/1998 г.

44 Апартамент 128.38 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.Б,ет.6 ап.17 137/1998 г.

45 Апартамент  64.76 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.5 вх.А,ет.1 ап.1 347/2000 г.

46 Апартамент 64.72 м2 Гр. Балчик  ЖК “Балик” бл.5 вх.Б ет.2  ап.6 49/1997 г.

47 Апартамент 44.78 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.11 вх.А ет.3 ап.8 379/2000 г.

48 Апартамент 67.38 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.11 вх.А ет.7 ап.21 381/2000 г.

49 Апартамент 66.97 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.11 вх.А ет.8 ап.24 382/2000 г.

50 Апартамент 66.10 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.11 вх.Б ет.2 ап.4 3278/2008 г.


