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

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;
4.3. направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от Закон 
за устройство на територията за издаване на разрешение за 
поставяне.
5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия по изпълнение 
на решението.
РЕШЕНИЕ № 569:На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:
1.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и 
възмездно ползване на следните общински имоти: 
1.1 Медицински кабинети с обща площ 49.20 кв.м., 
представляващи обособена част от Здравна служба /сграда с 
идентификатор № 53120.502.490.1 по кадастрална карта на с. 
Оброчище, цялата с площ 124 кв.м.
1.2 Гаражна клетка с площ 24.00 кв.м. /сграда с идентификатор 
№ 53120.502.490.3 по кадастрална карта на с. Оброчище/ с 
обща ЗП 61.00 кв.м., актувани с АОС 434 от 2015г. – публична 
общинска собственост.
2.Утвърждава начална годишна наемна цена както следва:
По т. 1.1.   1907.00 лв. /хиляда деветстотин и седем лева/ без 
ДДС;
По т. 1.2.  51.84 лв. /петдесет и един лева и осемдесет 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 3 ,т.3 и т.8.
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 медицинско 
образование.
4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник 
следва да използва горепосочените имоти както следва:
По т. 1.1.  като медицински кабинет 
По т. 1.2.  като гараж
 и да не променя предназначението на наетите помещения.
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. Оброчище. 
6. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши 
всички последващи правни и фактически действия по 
изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 570: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 чрез търг с тайно 
наддаване на част от имот – публична общинска собственост, 
представляващ терен до бивша „Автошкола” на ул. „Д-р 
Желязко Бончев” в ж.к ”Балик”, гр.Балчик, обособена част 
от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на гр.Балчик, за 
поставяне на павилион за извършване на търговска дейност 
с площ 10.00 кв.м., за срок от 5г. /пет години/.
2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 10 

кв.м.  в размер на 156.60 лв. /сто петдесет 
и шест лева и шестдесет стотинки/ 
без ДДС, изчислена съгласно Тарифа 
на базисни наемни цени на общински 
помещения и терени, Зона 3, дейност 
4, при провеждане на процедурата за 
отдаване под наем чрез търг с тайно 
наддаване. 
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 преместваеми 
обекти на територията на Община 
Балчик.
4.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.
5.Упълномощава кмета на Община 
Балчик да извърши всички последващи 
правни и фактически действия по 
изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 571:На основание чл. 
21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМАи постъпило 
предложение  от Постоянната комисия 
по здравеопазване, спорт и социални 
дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от 
Правилник за реда за предоставяне на 
еднократни безвъзмездни финансови 
помощи в полза на физически лица, 
Общински съвет – Балчик дава 
съгласието си да се отпуснат еднократни 
финансови помощи, както следва:
1.Несрин А. Ибрямова– за социално 
подпомагане в размер на 200,00 (двеста) 
лева гр. Балчик
2. Ахмед Джелал  Вахаб – за лечение 
в размера на 300,00 (триста) лева; гр. 
Балчик
3. Аксиния М. Дончева - лечение, в 
размер на 250,00 (двеста и петдесет) 
лева; гр. Балчик 
4. Ангел Мишев Петров -лечение в 
размер на 250,00 (двеста и петдесет) 
лева, с. Кремена
5. Грациела Ангелова Иванова- за 
лечение в размер на 250,00 (двеста и 
петдесет) лева; гр. Балчик
6. Йордан Стоянов Ненчев– за   лечение 
в размер на 200,00 (двеста) лева; гр. 
Балчик
7. Красимир Михайлов Йорданов- за 
лечение в размер на 300,00 (триста) 
лева,
 с. Оброчище 
8.Мариан Иванов Стефанов - за лечение 
в размер на 500,00 (петстотин) лева, с. 
Стражица
9. Миглена Мирчева Георгиева – за  
лечение в размер на 200,00 (двеста) 
лева; гр. Балчик
10. Юлия Кирова Йорданова – за 
лекарства в размер на 200,00 (двеста) 
лева, с. Оброчище
11. Димитър Желев Тодоров - за лечение 
в размер на 500,00 (петстотин) лева,
 с. Царичино

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик 


