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РЕШЕНИЕ № 545: На основание чл. 21, 
ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 15 от 
Наредбата за условията и реда за упражняване  

правата на собственост на община Балчик  в търговски 
дружества с общинско участие в капитала, за участието 
на общината в граждански дружества и за сключване на 
договори за съвместна дейност (приета с Решение 593 
по Протокол № 39 от 24.04.2014 г.), чл. 24, ал. 1, т. 2 от 
Закона за публичните предприятия във връзка с подадени 
молби за освобождаване вх.№43/17.02.2021г.; вх. №94-00-
925/25.05.2021г.; вх. №186/21.05.2021г. и в изпълнение на чл. 
70, ал. 2 от Правилника за прилагане на  Закона за публичните 
предприятия, във връзка с отстраняване на нередовност 
дадени указания в отказ № 20220520162626-2/30.05.2022г. 
на длъжностно лице по регистрацията към Агенция по 
вписванията, Общински съвет- гр. Балчик:

Препотвърждава взетото на 02.07.2021 г. решение №345 
по Протокол №23 за смяна на членовете на Съвета на 
Директорите на „КИБЕЛА 2014“ ЕАД, а именно: 

1.   Освобождава от управлението на „КИБЕЛА 2014“ 
ЕАД с ЕИК: 203326035:

1.1.   Милен Данчев Йорданов като член на съвета на 
директорите и представляващ ;

1.2.   Валентин Симеонов Попов като член на съвета на 
директорите;

1.3.   Добромир Димитров Добрев като член на съвета на 
директорите.

2.   В изпълнение на т. 1 упълномощава кмета на 
Община Балчик да предприеме съответните 
правни и фактически действия по прекратяване на 
договорите за управление с търговското дружество.

3.   Избира временно до провеждане на конкурс по 
реда на Закона за публичните предприятия, но 
за не повече от 6 месеца, считано от момента на 
вписване в Търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, нов съвет 
на директорите на „КИБЕЛА 2014“ ЕАД с ЕИК: 
203326035, в следния поименен състав:

3.1.   Йордан Иванов Йорданов с  ЕГН: 6401277905 като член 
на съвета на директорите;
3.2.   Петър Сивков Петров с ЕГН: 7308118061 като член на 
съвета на директорите;
3.3.   Емил Руменов Раданов с ЕГН: 8310047905 като член на 
съвета на директорите.
4.  Определя възнаграждение на новите членове на съвета на 
директорите, както следва:
     На определения за изпълнителен директор на дружеството- 
месечното трудовото възнаграждение на зам.-кмет на 
Община Балчик.
     На другите двама членове на съвета на директорите- 
минималната работна заплата за страната.
5.    Упълномощава  кмета на Община Балчик в изпълнение 
на т. 3 и 4 от настоящото решение да сключи договори с 
членовете на съвета на директорите в съответствие с чл. 244, 
ал. 7 от Търговския закон.
  6.      Настоящото решение да бъде вписано в Търговския 
регистър в срока, посочен в чл. 6 от Закона за търговския 
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел. 
РЕШЕНИЕ № 546:1.Приема решение „Съгласно чл. 227б 
ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина, при пълна съгласуваност между Общинския съвет 
и Кмета на общината, за представител на Община Балчик се 
определя Любомир Руменов Русчев  ЕГН 9205059108, същия 
следва да участва в комисията, която ще изработи областната 
аптечна карта, като с извърши актуализация на актуализация 
на Националната аптечна карта, чрез която се определят на 
териториален принцип потребностите на населението от 
достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки.
2.Приема решение „Незабавно, следва да се изпрати в 
Министерство на здравеопазването решението на Общинския 
съвет и заповедта на Кмета, с които се определя лицето за 
представител на Община Балчик в областната комисия за 
изработване на областна аптечна карта.”
3.Приема решение „Извлечение от решението на Общинския 
съвет, оригинал на заповедта на кмета за определяне на 
представител на общината в областната комисия и данни за 
контакт, включително електронен адрес, следва да се изпратят 
с официално писмо на адрес: София, пл. „Св. Неделя“ № 5, 
Министерство на здравеопазването, дирекция „Лекарствена 
политика“, както и в електронен формат (Word) на следните 
електронни адреси:  mbotusharov@mh.government.bgи 
vvasiyanova@mh.government.bg. РЕШЕНИЕ №547:На 
основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Покана с вх. 
№24-00-761/01.06.2022г. и представен Годишен отчет с вх. 
№24-00-760/01.06.2022г. от  Асоциация по водоснабдяване и 
канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК 
Добрич” АД- гр. Добрич, Общински съвет- гр. Балчик
1.  Дава мандат на упълномощения представител г-н 
Димитрин Димитров-  заместник- кмет с ресор “Устройство 
на територията, туризъм, еврофондове, международно 
сътрудничество и екология” да вземе участие и гласува на 
редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по 
водоснабдяване и канализация на обособената територия, 
обслужвана от “ВиК Добрич” АД- гр. Добрич, което ще се 
проведе на 30.06.2022г. от 10:00 часа в Зала “Пресцентър” на 
Областна администрация- гр. Добрич. В случай на липса на 
кворум за провеждане на заседанието г-н Димитров да вземе 
участие на определената резервна дата- 07.07.2022г. от 10:00 
часа 
2.  Съгласува следната позиция на Община Балчик по 
предложените решения:
-  По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за 
приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК 
Добрич за 2021г., в изпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ 
и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;
-   По т. 2 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане 
на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК 
Добрич за 2021г., на основание чл. 26, ал. 3 в съответствие с 
чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК;

ПРОТОКОЛ № 34
от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 30 юни2022 година

-    По т. 3 от дневния ред: Упълномощава представителя на Община Балчик да гласува „Против“  приемане на бюджет на Асоциация по ВиК 
Добрич за 2022г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ и чл. 9, ал. 2, и чл. 21, ал. 1 от ПОДАВиК;
-     По т. 4 от дневния ред:Упълномощава представителя на Община Балчик да гласува „Против“ за съгласуване на коригиран Бизнес-план на 
„ВиК“- Добрич за регулаторен период 2022-2026г.;
-   По т. 5 от дневния ред: Указва на упълномощения представител при обсъждането на възникналите други въпроси да се ръководи единствено от интересите 
на Община Балчик.
 РЕШЕНИЕ № 548: На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози във връзка с чл.16в, ал.1 
от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 
Общински съвет Балчик:
Дава съгласие да се възложи превоза на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, като делегира 
изпълнението на своите функции, относно възлагането на превозите и сключването на договори на кмета на Общината. 
РЕШЕНИЕ №549: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Националната стратегия на Република България за 
интегриране на ромите (2021-2030 г.) и писмо от Областен управител на област Добрич, изх. №РкД-34-28/16.05.2022 г., Общински съвет – Балчик:
Приема Доклад на Община Балчик извършените дейности и предприети мерки за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 година в изпълнение на Областната 
стратегия за интегриране на ромите (2021 – 2030 г.) 
Приема План за действие през 2022 година за изпълнение на Общинския план за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани 
в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
 РЕШЕНИЕ № 550: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-19/ 03.06.2022 г., и чл. 124а, ал. 2, от ЗУТ, и 
издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ-УТ-2002-19-001/ 09.06.2022  г. , Общински съвет Балчик:
1. Дава съгласие за допускане изработването на Подробен устройствен план- План за застрояване за ПИ 02508.55.69, област Добрич, община Балчик, гр. 
Балчик, „Промишлена Зона“, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за предимно производствено  -“Пп”. 
2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението. 
РЕШЕНИЕ № 551: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-18/ 20.05.2022 г., и чл. 134, ал. 2, т.6  от ЗУТ, и 
издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ-2002-12-010/ 09.06.2022 г. , Общински съвет Балчик:
1. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване  за УПИ VIII, кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил“, община Балчик, 
с цел привеждане в съответствие регулационните и кадастрални граници на имота, без промяна на регулационната граница по отношение на УПИ XI, кв. 4 
по ПУП на в.з. „Момчил“. 
РЕШЕНИЕ № 552: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-20/ 13.06.2022  г., и чл. 134, ал. 2, т.4  от ЗУТ, и 
издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ-2002-20-001/ 15.06.2022 г. , Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване  в обхвата на кв. 143, 142 и 170 по ПУП на кв. 
„Балик“, гр. Балчик, съгласно преписка с вх. № УТ-2002-20/ 13.06.2022  г.,

 РЕШЕНИЕ № 553: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от 
ЗУТ е допустимо изработването на ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с 
регистрационен индекс и дата № № УТ-2060-9/ 22.06.2022 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване 
по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2060-9-001/ 22.06.2022 г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински Съвет- Балчик:  
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП с общата дължина на проектното трасе 
е приблизително 4835 m и преминава през цитираните по-горе поземлени имоти.
2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за линеен обект  „ ВЛ 110 kV oт п/ст 33/110 kV 
ВяЕЦ „Стражица“ до п/ст “Балчик” за присъединяване на ВЯЕЦ “Стражица” към електропреносната мрежа (ЕПМ) 110kV. 
Общата дължина на проектното трасе е приблизително 4835 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ): 
 Землище Балчик: 

№ на имот Начин на трайно 
ползване

Вид територия Местност Кат. на 
земята 

Обща площ 
на имота

Площ заета 
от сервитута 

на ВЛ

Площ 
незаета от 
сервитута 

на ВЛ

Вид 
собственост

     [кв.м.] [кв.м.] [кв.м.]  

02508.507.1 Нива Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 3 79503 4169 75334 Частна

02508.507.12 Нива Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 3 28803 136 28667 Частна

02508.507.17 Нива Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 3 3713 315 3398 Частна

02508.507.19 Нива Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 3 7427 1058 6369 Частна

02508.507.21 Нива Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 3 7426 1183 6243 Частна

02508.507.28 Нива Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 3 12290 476 11814 Частна

02508.507.29 Нива Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 3 6145 1538 4607 Частна

02508.507.30 Нива Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 3 6144 1203 4941 Частна

02508.507.36 Нива Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 3 64003 6413 57590 Частна

02508.507.39 Нива Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 3 31501 19 31482 Частна

02508.507.46 Нива Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 3 11710 998 10712 Частна

02508.507.102

За 
селскостопански, 
горски, 
ведомствен път

Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 0 6843 188 6655 Общинска 

публична

02508.507.103

За 
селскостопански, 
горски, 
ведомствен път

Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 0 4414 147 4267 Общинска 

публична

02508.507.104

За 
селскостопански, 
горски, 
ведомствен път

Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 0 4884 160 4724 Общинска 

публична

02508.507.245
Друг вид 
дървопроизво-
дителна гора

Горска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 0 13998 470 13527 Държавна 

публична

02508.507.250 Нива Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 3 3712 661 3050 Частна

02508.507.251 Нива Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 3 3714 621 3092 Частна

02508.507.253 Нива Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 3 5000 94 4905 Частна

02508.523.24 Нива Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 3 16666 951 15715 Частна

02508.523.25 Нива Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 3 16666 1180 15486 Частна

02508.523.33 Нива Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 3 12994 1446 11548 Частна

02508.523.34 Нива Земеделска 
територия

ШОСЕТО ЗА ДЧ В 
ДЯСHО 3 14000 2155 11846 Частна


