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РЕШЕНИЕ №601:На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие е 
чл.64 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане е общинско 
имущество:
1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се отпишат от баланса па Община Балчик, следните 
дълготрайни материални активи-4 броя специализирани IP камери и прехвърлят на Областна 
дирекция на МВР-Добрич, Районно управление гр. Балчик, за безвъзмездно ползване, както 
следва:
- Сметка 2049/Други машини,съоръжения и оборудване/- с отчетна стойност 8 378,78 лева.
2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за предаването им и отписването на активите 
от баланса на Община Балчик. 
По единадесета точка от дневния ред:Одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: 
„Захранващ водопровод и тласкател за курортни сгради със СПА комплекс, ресторанти и 
басейни“ в ПИ № 53120.106.443 и 53120.106.417 на с. Оброчище, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 14 общински съветници
Поименно гласуване със „За” –13; „ПРОТИВ” – 0; „Въздържал се” –0; „Не гласувал “– 1;
РЕШЕНИЕ №602:На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от 
ЗУТ, Решение 501 Протокол № 31 от 07.04.2022 г. на общински съвет Балчик за допускане 
изработването на ПУП-ПП, решение на ОБЕСУТ в т. 6 от Протокол № 3/ 30.06.2022 г.. Общински 
съвет Балчик:
1. Одобрява  ПУП – Парцеларен план за обект: „Захранващ водопровод и тласкател за курортни 
сгради със СПА Комплекс, ресторанти и басейни“ в ПИ 53120.106.443 и 53120.106.417 по КК на  с. 
Оброчище, Община Балчик.
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.
По дванадесета точка от дневния ред:Сключване на окончателен договор за прехвърляне правото 
на собственост върху част от имот
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 14 общински съветници
Поименно гласуване със „За” –14; „ПРОТИВ” – 0; „Въздържал се” –0; 
РЕШЕНИЕ № 603:На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, общински 
съвет дава съгласие общинска земя с площ от 301 кв.м., представлявала УПИ VIII с отреждане за 
алея и техническа инфраструктура, кв. 250 по ПУП на с. Кранево, като съгласно предвижданията 
на ЧИ на ПУП-ПРЗ, приет със заповед № 815/ 01.07.22 г. на кмет на Община Балчик, попада в 
УПИ XIV, кв. 250 по ПУП на с. Кранево, да бъде обявена за частна общинска собственост.
По тринадесета точка от дневния ред:Актуализация на годишната програма за управление и 

В залите на хотел “Лагуна 
Бийч” се срещнаха десетте 
най-силни отбори на 
България, формиращи 
група”А”, които в мачове 
“всеки срещу всеки”, 
определиха четирите най-
мощни формации, имащи 
честта да спорят в супер 
финалната фаза за титлата 
“шампион на България” и 
призовите отличия.
Последните 4 отбора 
изпаднаха в Източната 
и Западната “Б” групи. В 
същото време и на същото 
място успоредно с мачовете 

в “А” група се играхая и 
мачовете от Източната “Б” 
група, където 10 отбора 
се бориха за първите 2 
места, даващи право през 
2023-а година за участие в 
майсторската група.
Гордост за домакините 
от черноморската ни 
перла е отборът на бридж 
клуб”Албена”, който се 
бори за влизане в голямата 
четворка на България, 
добивайки това право, след 
като спечели пролетния 
етап на Източната “Б” 
група. Съставът на отбора е 

Драганка и Стефан Георгиеви 
/Добрич/ и Кремена и 
Димитър Капитански, 
Стефан Иванов и Иван 
Иванов /Попово/.
Мачовете се проведоха 
в петък от 13 часа и 
продължиха до късния 
следобед в неделя. 
Организаторите на проявата 
от Българска бридж 
федерация бяха осигурили 
безплатен достъп в игралната 
зала на всички желаещи 
да наблюдават изявите на 
най-добрите бриджьори в 
страната.

Стефан ГЕОРГИЕВ

От 23 до 25 септември във ваканционно селище 
„Албена”  се проведе финалната фаза на Държавния 

отборен бридж шампионат за 2022 г.

Отбор ”Албена” - шампион на Източна България

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 14 общински съветници
Поименно гласуване със „За” –14; „ПРОТИВ” – 0; „Въздържал се” –0; 
РЕШЕНИЕ № 604: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 2022 г., приета с решение № 481 от 
24.02.2022 г. на ОбС-Балчик, като допълва: 
Раздел ІІІ Б – „Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде“, със следните имоти:
- Поземлен имот с идентификатор 06793.502.16 по кад. карта на с. Брястово, с площ от 3 607 м2;
- Поземлен имот с идентификатор 02508.80.209 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 176 м2. 
По четиринадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Мехмед Нури Рушид за 
учредяване право на пристрояване към жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Г. С. Раковски“
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 14общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 14;„ПРОТИВ”  – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –0;
РЕШЕНИЕ № 605:1. 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. № 94-00-1059/13.07.2022 г. от Мехмед 
Нури Рушид, Общински съвет – Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 1 020.00 лв. (хиляда 
и двадесет лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване за изграждане на гараж със РЗП 
35.00 м2 към съществуваща жилищна сграда, построена върху общинска земя УПИ VІІІ, кв. 1070 
по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.84.122 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС 
№ 5001/10.08.2022 г., на собственика на сградата Мехмед Нури Рушид.   
По петнадесета точка от дневния ред:Разглеждане на заявление от Татиос Нишан Памукчиян и 
Снежанка Димитрова Памукчиян от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на 
ПИ № 39459.506.220 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните“, общ. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 12 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 12; „ПРОТИВ”  – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;
РЕШЕНИЕ № 606:1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 
от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-3/08.07.2022 г. и ОС-
3011-4/08.07.2022 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността 
между Община Балчик и Татиос Нишан Памукчиян, Димитър Нишан Памукчиян и Снежанка 
Димитрова Памукчиян по отношение на ПИ № 39459.506.220 по кадастралната карта на с. 
Кранево, м. „Поляните“, целия с площ от 785 м2, като заявителите изкупят частта на Община 
Балчик, равняваща се на 35 м2 (тридесет и пет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС 
№ 5000/14.07.2022 г. 
2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  1340.00 лв. (хиляда 
триста и четиридесет лева).   
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 Кранево, община Балчик.  
4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически 
действия по изпълнение на решението.  
По шестнадесета точка от дневния ред:Разглеждане на заявление от Мария Димитрова Симеонова 
за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 58270.501.569 по кадастралната карта 
на с. Пряспа
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
В залата присъстват 13 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 13; „ПРОТИВ”  – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;
РЕШЕНИЕ № 607:1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от 
НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-5/18.07.2022 г. Общински 
съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Мария 
Димитрова Симеонова по отношение на ПИ № 58270.501.569 по кадастралната карта на с. Пряспа, 
УПИ ХVІІ, кв. 10 по ПУП на с. Пряспа, целия с площ от 1696 м2, като Мария Симеонова изкупи 
частта на Община Балчик, равняваща се на 836 м2 (осемстотин тридесет и шест квадратни метра) 
идеални части, актувани с АОС № 3334/06.08.2008 г. 
2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4665.00 лв. (четири 
хиляди шестстотин шестдесет и пет лева), без ДДС.         
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 Пряспа, община Балчик.  
4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически 
действия по изпълнение на решението.  
По седемнадесета точка от дневния ред:Разглеждане на предложение от Захари Панайотов 
Харизанов за съгласие за продажба на сгради в ПИ № 02508.80.100 по кад. карта на гр. Балчик
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
В залата присъстват 13 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 13; „ПРОТИВ”  – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;
РЕШЕНИЕ № 608:1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.33 от Закона за собствеността  
и във връзка със заявление вх. № 94-00-1091/22.07.2022 г. от Захари Панайотов Харизанов, 
Общински съвет Балчик отказва да изкупи за сумата от 60 000.00 лв. (шестдесет хиляди 
лева) следният недвижим имот, собственост на Захари Панайотов Харизанов и Николай 
Йорданов Милушев, съгласно нот. акт № 195, том VІІІ, дело №1413 от 18.12.2013 г. на Служба по 
вписванията гр. Балчик, а именно:  Едноетажна жилищна сграда с площ от 63 м2 с идентификатор 
02508.80.100.1 по кадастралната карта на гр. Балчик и друг вид сграда за обитаване с площ от 19 
м2 с идентификатор  02508.80.100.2 по кадастралната карта на гр. Балчик, построени в поземлен 
имот № 02508.80.100 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 258 м2, собственост на Община 
Балчик, съгласно АЧОС № 4346/06.01.2014 г. 
2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически 
действия по изпълнение на решението.
По осемнадесета точка 
от дневния ред:Разглеждане 
на заявление от Иванка Русева 
Колева за прекратяване на 
съсобственост по отношение 
на ПИ № 02508.83.50 по 
кадастралната карта на 
гр. Балчик
Вносител: Николай Ангелов – 
кмет на Община Балчик
В залата присъстват 13 
общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” 
– 13; „ПРОТИВ” – 0; 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –0
/Продължение на протокола 
очаквайте в брой №36/

ПРОТОКОЛ № 36 от заседание 
на Общински съвет – Балчик, проведено на 23 септември 2022 г.
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