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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК 
ПРОТОКОЛ № 32

от заседание на Общински съвет – Балчик,  проведено на 27април 2022 година
/Продължение от бр.18/2022 г.

Наредбата за реда и условията за платено паркиране 
на МПС на територията на  Община Балчик , четете на 
страницата на Община Балчик. http://www.balchik.bg/

РЕШЕНИЕ № 518:На основание чл.21, ал.2, във връз-
ка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и чл. 23, т. 4 от Закона 
за регионалното развитие, Общински съвет- гр. Балчик:

1.Одобрява представения Годишен доклад за наблю-
дение на изпълнението на Плана за интегрирано разви-
тие на община Балчик за периода 01.01.2021-31.12.2021 
г.по Плана за интегрирано развитие на община Балчик 
за периода 2021-2027 г., приет с Решение № 308 от 
Протокол № 20/29.04.2021 г.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извър-
ши всички последващи правни и фактически действия 
съгласно нормативната уредба, по изпълнение на при-
етото в т. 1 от настоящото решение.

РЕШЕНИЕ № 519:На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС; чл.58, ал.1 от НОРПУРОИ 
на ОбС-Балчик; §4 от ПЗР на Закона за Народните чита-
лища и във връзка с докладна вх № 76-00-30/19.04.2022 
г. от Георги Георгиев – Председател на Читалищно 
настоятелство на Народно читалище „Христо Смир-
ненски – 1941“ с. Сенокос, Общински съвет – Балчик:

1. Дава съгласие да се прекрати Договор за полз-
ване на общински имот, вписан под № 59, том ІІ, вх. 
Рег. №2200 от 02.09.2016 г., между Община Балчик 
и НЧ „Христо Смирненски – 1941 г.“ с. Сенокос за 
безвъзмездно ползване на читалищна сграда в село 
Сенокос.      
2.  Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и 
предоставя безвъзмездно за ползване на Народно чита-
лище „Христо Смирненски-1941“ с ЕИК 000844647, с 
адрес с. Сенокос, общ. Балчик, ул. „Девети септември” 
№2, представлявано от председателя на читалищното 
настоятелство Георги Йорданов Георгиев, следният 
имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 
3337/13.08.2008 г.:

 Двуетажна масивна сграда - читалище с иденти-
фикатор 66250.501.394.1 по кадастралната карта на с. 
Сенокос, със застроена площ 454 м2, построена в УПИ 
VІІІ, кв.5 по ПУП на с. Сенокос, ПИ № 66250.501.394 
по кадастралната карта на с. Сенокос.  

3. Определя срок на учреденото безвъзмездно право 
на ползване – 10 (десет) години, считано от датата на 
подписване на договора.   
 4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извър-
ши последващите правни и фактически действия по 
изпълнение на решението. 

РЕШЕНИЕ № 520:На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА; чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС; чл.15, ал.1 от 
НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявле-
ние вх. № 24-00-493/14.04.2022 г. от Началника на  РС 
„Изпълнение на наказанията“ - Добрич: 1.Общински 
съвет Балчик предоставя за безвъзмездно управление 
на Министерство на правосъдието, Главна дирекция 
„Изпълнение на наказанията“, представлявана от 
Главен Директор Ивайло Йорданов, за нуждите на ОС 
„Изпълнение на наказанията“ – Варна, РС „Изпълне-
ние на наказанията“ – Добрич, пробационно звено гр. 
Балчик, следния общински имот: 

 Обособена част от имот – публична общинска соб-
ственост, съгласно АОС № 387/10.05.2014 г., а именно: 
помещение с площ от 21 м2, находящо се на първия 
етаж от двуетажна административна сграда на ул. 
„Дионисополис” №2, с идентификатор 02508.84.385.1 
по кадастралната карта на гр. Балчик.         

2. Определя срок на безвъзмездното предоставяне за 
управление 10 /години/ години, считано от датата на 
подписване на договор между страните.  

 3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да из-
върши последващите правни и фактически действия по 
издаване на заповед и сключване на договор.

РЕШЕНИЕ № 521:На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, във връзка с чл.14, ал.3 и ал.8 от Закона за 
общинската собственост, Общински съвет – Балчик, 
реши:

1. Определя начална тръжна цена на декар земеделска 
земя от общинския поземлен фонд за провеждане на 
публичен търг с тайно наддаване – 67.10 лв./дка 

2.  Срок за отдаване на свободни земеделските 
земи- частна общинска собственост-5 /пет/ стопански 
години от 01.10.2022г. до 01.10.2027г., като съответната 
годишна наемна цена се предплаща за всяка предстояща 
стопанска година.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извър-
ши всички правни и фактически действия по изпълне-
ние на настоящото решение. 

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответ-
ствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията 
от наеми на земеделски земи от ОПФ, да бъдат използ-
вани за изпълнение на дейности от местно значение в 
цитираните по- горе населени места в Община Балчик.

РЕШЕНИЕ № 522:1. 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. № 94-00-488/25.02.2022 г., одобрява 

пазарна оценка в размер на 8 150.00 лв. (осем хиляди сто и петдесет лева), без ДДС 
за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 
№ 66250.501.224 по кадастралната карта на с. Сенокос (УПИ VІІ, кв. 30 по ПУП 
на с. Сенокос, общ. Балчик), с площ от 1 269 м2 (хиляда двеста шестдесет и девет 
квадратни метра), актуван с АОС № 4946/30.03.2022 г. на собственика на законно 
построена върху него сграда Ани Асенова Боянова.  

РЕШЕНИЕ № 523: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл.37и, ал.3 от  Закона за собствеността и 
ползване на земеделските земи, във връзка със заявления с вх.№94-00-526/07.03.2022 
год. от Петър Илиев Стамов,Общински съвет – Балчик:

1. Определя годишна наемна цена в размер на 9.17 лв./дка, съгласно оценка на 
лицензиран оценител на земеделски земи на общински имот, представляващ пасище 
и мера с идентификатор №53120.19.131с площ 19.537 дка по кадастралната карта 
на с. Оброчище, общ. Балчик за отдаване под наем, считано от стопанската 2022/ 
2023г. по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.

2. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 
30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, 
да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните 
по- горе населени места в Община Балчик.

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически 
действия по реализиране на настоящото решение.

РЕШЕНИЕ № 524:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от 
ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ, чл. 16 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е допустимо изработването 
на ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на местността „Двете чешми“на 
град Балчик, Община Балчик, и провеждане процедури за служебно съгласуване 
по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, от отдела „ТСУ“.

Общински Съвет- Балчик: 
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изра-
ботването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване 
(ПУП-ПРЗ) на местността „Двете чешми“, град Балчик, община Балчик;  
2. Дава разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - план 
за регулация и застрояване  на местността „Двете чешми“, град Балчик, община 
Балчик

3. ПУП да се съобрази с предвижданията на ОУП на Община Балчик. 
4.Подробният устройствен план се придружава отпланове-схеми за вертикална 

панировка, инженерно-геоложки и хидроложки условия,за комуникация и транспорт, 
за водоснабдяване и канализация, за електрификация, за електронни съобщителни 
мрежи. План-схемите се одобряват едновременно с подробния устройствен план, 
като неразделна част от него. 

5. ПУП да бъде разработен при спазване на ЗУТ, изискванията на Наредба 

№8/14.06.2001г. за Обем и съдържание на устройствените планове, нормативните 
изисквания на Наредба №7/22.12.2003г. за Правила и норми за устройство на от-
делните видове територии и устройствени зони, Наредба № РД-02-20-2/20.12.2017г. 

за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбани-
зираните територии, Наредба №8/28.07.1999г. за правила и норми за разполагане 

на технически проводи и съоръжения в населени места, като бъде представен  в 
цифров и графичен вид.

6.Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя съгласува ПУП със специализира-
ните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително: 
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. 
за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол. 
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона 
за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
-становище, издадено по реда на Закона за културното наследство.  

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за 
това места в сградата на общината, района или кметството, както и на дру-
ги подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се пуб-
ликува на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ; 
  Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ

РЕШЕНИЕ № 525: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 за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част 
от имот – публична общинска собственост, представляващ паркинг, находящ се в 
с. Кранево, част от ПИ№ 39459.502.404 по кадастрална карта на с. Кранево, с площ 
1030кв.м., за обособяване на зона за платено паркиране, за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 1030 кв.м.  в размер 
на 19 961.40 лв. /деветнадесет хиляди деветстотин шестдесет и един лева и четири-
десет стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на 
общински помещения и терени, Зона 1, дейност 3,  при провеждане на процедурата 
за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване. 

3.Кандидатите за участие следва да:
3.1. са регистрирани по Търговския закон;
3.2. не променят предназначението на наетия имот.
4.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се за-

дължава да спазва предмета на дейност.
5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА, 

30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от 
местно значение за с. Кранево.

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

РЕШЕНИЕ № 526:На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 
от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на 
част от имот – публична общинска собственост, представляващ Паркинг алея 
„Дамба“, гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.7.109 по кадастрална карта на гр. Балчик, 
с площ 428 кв.м., за обособяване на зона за платено паркиране и осигуряване на 
пропускателен режим към алея „Дамба“, за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 428 кв.м.  в размер 
на 8 294.64 лв./осем хиляди двеста деветдесет и четири лева и шестдесет и четири 
стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински 
помещения и терени, Зона 1, дейност 3,  при провеждане на процедурата за отдаване 
под наем чрез търг с тайно наддаване. 

3.Кандидатите за участие следва да:
3.1. са регистрирани по Търговския закон;
3.2. не променят предназначението на наетият имот.
4.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се за-

дължава да:
4.1. спазва предмета на дейност;
4.2. осъществява пропускателен режим по алея „Дамба“.
5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни 

и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 527: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 за отдаване под наем чрез търг 
с тайно наддаване на част от имот публична-общин-
ска собственост, представляващ терен с площ 10 кв.м., 
част от ПИ№39459.503.243 по кадастрална карта на с. 
Кранево, актуван с АОС 496/2019 г., за поставяне на 
поставяем обект за извършване на търговска дейност, 
за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ 
от 10 кв.м.  в размер на 1000.00 лв./двеста и четири 
лева и дванадесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена 
е определена на базата на Тарифа за определяне на ба-
зисните наемни цени на общински помещения  и терени  
на територията на Община Балчик - Зона 1, Дейност 4.

3.След сключване на договора за наем, наемателят 
се задължава да направи необходимите постъпки за 
издаване на разрешение за поставяне, при спазване 
разпоредбите на Закон за устройство на територията и 
Наредба за реда и условията за поставяне на премест-
ваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият 
участник следва да използва горепосоченият имот за 
поставяне на поставяем обект за извършване на тър-
говска дейност.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие 
с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от 
наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности 
от местно значение за с. Кранево.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извър-
ши всички последващи правни и фактически действия 
по изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 528: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 за отдаване под наем чрез 
търг с тайно наддаване на част от имот – публична 
общинска собственост, представляващ терен с площ 40 
кв.м., част от ПИ№39459.503.243 по кадастрална карта 
на с. Кранево, актуван с АОС 496/2019 г.,  за поставяне 
на поставяем обект за извършване на търговска дейност, 
за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за 
площ от 40 кв.м.  в размер на 2000.00 лв. /осемстотин 
седемдесет и четири лева и осемдесет 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 Бал-
чик - Зона 1, Дейност 4.

3.След сключване на договора за наем, наемателят 
се задължава да направи необходимите постъпки за 
издаване на разрешение за поставяне, при спазване 
разпоредбите на Закон за устройство на територията и 
Наредба за реда и условията за поставяне на премест-
ваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият 
участник следва да използва горепосоченият имот за 
поставяне на поставяем обект за извършване на тър-
говска дейност.

5.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие 
с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от 
наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности 
от местно значение за с. Кранево.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извър-
ши всички последващи правни и фактически действия 
по изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 529: На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си   за отдаване под наем на по-
мещение - публична общинска собственост, част от 
ПИ№02508.82.2, представляващо медицински кабинет 
№ 106 с площ 14 кв.м., находящ се на 1-ви етаж в “Ме-
дицински Център І” ЕООД, ул. “Д-р Златко Петков”№ 
1, актувано с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 
5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в раз-
мер на 542.64 лв. /петстотин четиридесет и два лева 
и шестдесет и четири 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.
3.2.  представят диплома за завършено висше меди-

цинско 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 извър-
ши всички последващи правни и фактически действия 
по изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 530:На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на об-
щински имот, чрез неприсъствен конкурс, съгласно 
предназначението си:


