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

Продължава от предния брой
2. Определя цена на общинското жилище в размер на 
34 686.48 лв. /тридесет и четири хиляди шестстотин 
осемдесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки/, 
представляваща данъчната оценка на жилището, 
увеличена с 20 на сто.
3.Упълномощава Кмета на Общината да извърши 
продажбата на желаещият правоимащ наемател 
Павлинка Василева Петрова по реда на чл.44 от 
Наредба за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди на граждани, за настаняване в 
общински жилища, ползване и управление.
РЕШЕНИЕ № 556:На основание чл. 21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, 
ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда 
за установяване на жилищни нужди на граждани, 
за настаняване в общински жилища, ползване и 
управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на 
Общински Съвет – Балчик и във връзка със заявление 
вх. № 94-00-857/27.05.2022 г. от Тюнчер Адем Амедов, 
настанен по административен ред, дава съгласие да се 
извърши продажба на: 
1. Общински имот, представляващ самостоятелен 
обект в сграда 02508.77.62.2.9 по кадастралната 
карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 9, 
ет.3, вх. В, бл. 39 в ж.к. “Балик” гр. Балчик, с площ 
от 73.27 м2, състоящ се от: дневна, кухня-столова, 
спалня и сервизни помещения, общи части с площ от 
8.31  м2 и изба с площ от 9.45 м2, актуван с АОС № 
3970/04.02.2011 г.
2. Определя цена на общинското жилище в размер 
на 37 514.40 лв. /тридесет и седем хиляди петстотин 
и четиринадесет лева и четиридесет стотинки/, 
представляваща данъчната оценка на жилището, 
увеличена с 20 на сто.
3.Упълномощава Кмета на Общината да извърши 
продажбата на желаещият правоимащ наемател 
Тюнчер Адем Амедов по реда на чл.44 от Наредба за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди 
на граждани, за настаняване в общински жилища, 
ползване и управление.
РЕШЕНИЕ № 557:На основание чл. 21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, 
ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда 
за установяване на жилищни нужди на граждани, 
за настаняване в общински жилища, ползване и 
управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на 
Общински Съвет – Балчик и във връзка със заявление 
вх. № 94-00-838/23.05.2022 г. от Людмила Илиева 
Николова, настанена по административен ред, дава 
съгласие да се извърши продажба на: 
1. Общински имот, представляващ самостоятелен 
обект в сграда 02508.77.62.2.8 по кадастралната 
карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 8, 
ет.2, вх. В, бл. 39 в ж.к. “Балик” гр. Балчик, с площ 
от 73.27 м2, състоящ се от: дневна, кухня-столова, 
спалня и сервизни помещения, общи части с площ от 
8.29  м2 и изба с площ от 8.00 м2, актуван с АОС № 
3969/03.02.2011 г.
2. Определя цена на общинското жилище в размер 
на 37 312.20 лв. /тридесет и седем хиляди триста и 
дванадесет лева и двадесет стотинки/, представляваща 
данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.
3.Упълномощава Кмета на Общината да извърши 
продажбата на желаещият правоимащ наемател 
Людмила Илиева Николова по реда на чл.44 от 
Наредба за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди на граждани, за настаняване в 
общински жилища, ползване и управление.
 РЕШЕНИЕ № 558:1. 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-3011-1/25.05.2022 г. Общински 
съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати 
съсобствеността между Община Балчик и Георги 
Енев Йорданов по отношение на ПИ № 02508.85.229 
по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ V, кв. 
111 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 217 м2, 
като Георги Енев Йорданов изкупи частта на Община 
Балчик, равняваща се на 52 м2 (петдесет и два 
квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 
4996/30.05.2022 г. 
2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от 
имота в размер на 5915.00 лв. (пет хиляди деветстотин 
и петнадесет лева), без ДДС.         
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши 
последващите правни и фактически действия по 
изпълнение на решението.  
 РЕШЕНИЕ № 559:1. 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-3012-4/13.04.2022 г., одобрява 
пазарна оценка в размер на 16 482.00 лв. (шестнадесет 
хиляди четиристотин осемдесет и два лева), без 
ДДС за продажба на общински имот, представляващ 
поземлен имот с идентификатор № 39459.502.292 по 
кадастралната карта на с. Кранево (УПИ VІ, кв. 32 по 
ПУП на с. Кранево, общ. Балчик), с площ от 466 м2 
(четиристотин шестдесет и шест квадратни метра), 
актуван с АОС № 3673/24.08.2022 г. на собствениците 
на законно построена върху него сграда Марин Иванов 
Маринов и Галя Стоянова Ангелова - Маринова.  

2. 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
РЕШЕНИЕ № 560:1. 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-3012-3/07.04.2022 г., одобрява 
пазарна оценка в размер на 8 775.00 лв. (осем хиляди седемстотин седемдесет и  
пет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с 
идентификатор № 66250.501.282 по кадастралната карта на с. Сенокос (УПИ V, кв. 
28 по ПУП на с. Сенокос, общ. Балчик), с площ от 1 198 м2 (хиляда сто деветдесет 
и осем квадратни метра), актуван с АОС № 4995/13.05.2022 г., на собственикът на 
законно построена върху него сграда Стоянка Генова Александрова.  
1. 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 Сенокос, община Балчик
 РЕШЕНИЕ № 561:1. 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 № 4854/16.09.2020 г., представляващ 
незастроен УПИ VІ, кв. 308 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.84.192 по 
кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 286 м2  (двеста осемдесет и шест 
квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 12 920.00 лв. (дванадесет 
хиляди деветстотин и двадесет лева), без ДДС 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 № 562:1. 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 № 3759/01.09.2009 г., представляващ 
незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.34 по кадастралната 
карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 582 м2 (петстотин осемдесет и 
два квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 770.00 лв. (седемнадесет 
хиляди седемстотин и седемдесет 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 № 563:1.  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 № 4950/08.04.2022 г., представляващ 
незастроен поземлен имот № 39459.506.308 по кадастралната карта на с. Кранево, 
м. „Поляните“, с площ от 391 м2  (триста деветдесет и един квадратни метра).   
2.  Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 980.00 лв. 
(четиринадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева), 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 Кранево, 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 № 5641.  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 № 4925/27.07.2021 г., представляващ 
незастроен поземлен имот № 23769.54.431 по кадастралната карта на с. Дропла,  с 
площ от 225 м2  (двеста двадесет и пет квадратни метра).   
2.  Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 2 280.00 лв. (две хиляди 
двеста и осемдесет лева), 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 Дропла, 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 № 565: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: 
1. Общински съвет – Балчик отменя свое решение № 311 от 22.02.2018 г. 
2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, 
съгласно АОС № 4745/22.01.2018 г., представляващ незастроен УПИ ХІІІ, кв. 32 по 
ПУП на с. Соколово, ПИ № 67951.501.1106 по кадастралната карта на с. Соколово, 
с площ от 1 212 м2 (хиляда двеста и дванадесет квадратни метра).   
3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 770.00 лв. (тринадесет 
хиляди седемстотин и седемдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане 
на търга; 
4. 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 Соколово, община Балчик
5.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 № 566: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 тротоар в с. Кранево, ул. 
“Бяло море“ , част от ПИ№39459.25.599, по кадастрална карта на с. Кранево, за 
поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент с площ от 2 кв.м., за срок от 

5 /пет/ години.
2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща 
площ от 2 кв.м.  в размер на 97.72 лв. /деветдесет и 
седем лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС. 
Наемната цена е определена съгласно Раздел VІІ, чл. 
22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне 
на преместваеми обекти на територията на Община 
Балчик.
3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, 
с което след спечелване на търга и сключване на 
Договор за наем, наемателят се задължава да спазва 
предмета на дейност, заложен в тръжните условия.
4.След сключване на договора за наем, наемателят 
се задължава да направи необходимите постъпки, 
съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за 
поставяне. 
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 № 567: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 тротоар в с. Кранево, 
ул. “Черно море“ 2А, част от ПИ№39459.502.311, по 
кадастрална карта на с. Кранево, за поставяне на 1 
бр. рекламно-информационен елемент с площ от 5.88 
кв.м., за срок от 5 /пет/ години.
2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща 
площ от 5.88  кв.м.  в размер на 287.60 лв./двеста 
осемдесет  и седем лева и шестдесет стотинки/ без 
ДДС. Наемната цена е определена съгласно Раздел 
VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за 
поставяне на преместваеми обекти на територията на 
Община Балчик.
3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, 
с което след спечелване на търга и сключване на 
Договор за наем, наемателят се задължава да спазва 
предмета на дейност, заложен в тръжните условия.
4.След сключване на договора за наем, наемателят 
се задължава да направи необходимите постъпки, 
съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за 
поставяне. 
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 № 568: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 части от имоти – публична 
общинска собственост, представляващи: 
1.1. Част от ПИ№ 02508.7.358 по кадастрална карта 
на гр. Балчик, находящ се на кръстовището на ул. 
„Приморска“ и ул. Акад. „Даки Йорданов“, гр. 
Балчик – терен с площ от 2 кв. м. за монтиране на 
електрозарядна колонка за автомобили с електрически 
двигатели, съгласно схема за поставяне, и терен с 
площ от 30 кв.м. за обособяване на 2 бр. паркоместа. 
Обща площ от 32 кв.м., за срок от 10 /десет/ години.
1.2. Част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастрална карта на 
гр. Балчик, находящ се на пл. „Кап. Георги Радков“, 
гр. Балчик – терен с площ от 2 кв. м. за монтиране на 
електрозарядна колонка за автомобили с електрически 
двигатели, съгласно схема за поставяне, и терен с 
площ от 35 кв.м. за обособяване на 2 бр. паркоместа. 
Обща площ от 37 кв.м., за срок от 10 /десет/ години.
2.Утвърждава начална годишна наемна цена:
По т.2.1. за площ от 32 кв.м. в размер на 620.16 лв. /
шестстотин и двадесет лева и шестнадесет стотинки/ 
без ДДС.
По т.2.2. за площ от 37 кв.м. в размер на 717.06 лв. /
седемстотин и седемнадесет лева и шест стотинки/ без 
ДДС.
Цената е 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 ЕТ или юридически лица, регистрирани като 
търговци по Търговския закон или лица, регистрирани 
по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3.2. не променят предназначението на наетият имот;
3.3. имат собствена платформа за управление на 
зарядни станции и приложение за разплащане;
3.4. имат зарядна станция с 2 броя гнезда и мощност 
на контакт 22 кW AC.
4.След спечелване на търга и сключване на Договор за 
наем, наемателят се задължава да:
4.1. спазва предмета на дейност;
4.2. се присъедини към електроразпределителната 
мрежа за своя сметка;


