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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК 
ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 24февруари 2022 година
РЕШЕНИЕ № 474: На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

Общински съвет гр. Балчик, ОТМЕНЯ предходно прието свое Решение 
№ 467 по Протокол № 29/21.01.2022 година.
РЕШЕНИЕ №475: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА,във връзка счл. 
17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет – Балчик, 
предлагам на Вашето внимание следният проект за: 
1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 606 по Протокол № 41 от 13.06.2019 
година, и точка 1 от Решение 205 по Протокол №15 от 25.11.2020г.,  и точка 1 от 
Решение 383 по Протокол №24 от 29.07.2021г. за сключване на договор с Фонд 
„ФЛАГ” за изпълнениена одобрения по ТГС „2007-2013г.” Договор заБФП РД-02-29-
38/26.02.2019г., и №156725/28.12.2018г.,за  проект „ Синергия на природата и културата-
потенциал за развитие  на Трансграничния регион”, финансиран от Оперативна 
програма (ОП) - програмаза Трансгранично сътрудничество INTERREGV-A Румъния-
България 2014-2020г., в частта:
•       Условия за погасяване:
-  Срок на погасяване - до 25.09.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло 
или на части, без такса за предсрочно погасяване.
2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение 
на решението.
РЕШЕНИЕ №476: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА,във връзка счл. 17, 
ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет – Балчик:
1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 273 по Протокол № 18 от 25.02.2021 
за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ” с цел реализация на проект „Възстановяване 
на велоалея в сервитут на път DOB1149“,  финансиран от Програма за развитие на 
селските райони 2014 – 2020 г.,чрез Стратегията за ВОМР на „МИГ –Балчик – Генерал 
Тошево“мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура частта:
•       Условия за погасяване:
-  Срок на погасяване - до 25.10.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло 
или на части, без такса за предсрочно погасяване.
2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение 
на решението.
РЕШЕНИЕ №477:На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация във връзка с ПМС № 67/14.04.2010 (попр. ДВ бр.20 от 
10.03.2020 г.), чл.5, ал.16 от същото постановление, изменя индивидуалните основните 
месечни заплати, както следва:
 1. Кмет с. Оброчище - 1750 лева
 2. Кмет с. Кранево  - 1750 лева
 3. Кмет с. Соколово - 1750 лева
 4. Кмет с. Сенокос  - 1750 лева
 5. Кмет с. Ляхово  - 1750 лева
 6. Кмет с. Гурково  - 1750 лева
 7. Кмет с. Стражица - 1750 лева
 8. Кмет с. Безводица - 1650 лева

РЕШЕНИЕ №478: На основание чл. 21, ал .2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА 
и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура за безвъзмездна 
финансова помощ BG06RDNP001-19.585 МИГ Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура “от Програма за развитие на селските района 2014-2020г:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства към 
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик – 
Генерал Тошево” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 г., процедура BG06RDNP001-19.585 МИГБалчик-Генерал Тошево - Мярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ с проектно предложение “Обновяване и обособяване на 
места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик“.
2. Общински съвет Балчик потвърждава, че дейностите, включени в проектното 
предложение “Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места 
на територията на община Балчик“ съответстват на Плана за интегрирано развитие на 
община Балчик за периода 2021-2027 г., Приоритет 2. „Подобряване и възстановяване 
на техническата инфраструктура и опазване качеството на околната среда“, Мярка 2.1. 
„Подобряване на пътната и уличната инфраструктури и осигуряване на паркирането“, 
Мярка 2.3. „Благоустрояване на публични пространства и терени за отдих“.
3. Общински съвет Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 479: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта (Обн. - ДВ, бр. 31 от 20.04.2012г.изм.и доп. 
ДВ. бр.68/2.08.2013г., бр.14/20.02.2015г., бр. 24/16.03.2018 г. и доп. Бр. 77/18.09.2018 г.), 
Общински съвет – Балчик
1. Приема Годишен доклад за младежта за 2021 година в Община Балчик.
2. Приема Общински план за младежта за 2022 година в Община Балчик.
3. Упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме всички правни и фактически 
действия за изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ №480: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124 
от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет на общината, Общински съвет – Балчик:
1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища 
и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение №11 
в, прието с Решение 292, Протокол 20 от 25.01.2018г., поради настъпили промени през 
учебна 2021/2022 година както следва:
Добавя в списъка с пътуващи:
 -Хр. И. Войчева, месторабота - ДГ „Първи юни“ с. Оброчище на длъжност – учител в 
детска градина, Маршрут гр. Балчик – с. Оброчище – гр. Балчик.
2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в 
списъка за  учебна 2021/2022 година, да се изплащат считано от датата на назначаване 
на лицето на съответната длъжност.
3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически 
действия за изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ №481:  основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 
9 от  Закона за общинската собственост приема годишна програма за управление и 
разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2022 г., съгласно 
приложението.

П Р О Г Р А М А
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБ-

СТВЕНОСТ В ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ 2022 г.
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящата програма отразява намеренията на Община Балчик за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 год. Тя съдържа:
1. Прогноза за очакване приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;
2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 

под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права;
ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 

СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - 
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№ Вид дейност Прогнозен 
резултат  
/в лева/

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
А. От управление на имоти-общинска собственост

1. Отдаване под наем на помещения и терени     300 000
2. Отдаване под наем на земеделска земя     930 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост  1 230 000
Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост

1. Продажба на земя - общинска собственост     500 000
2. Учредено възмездно право на строеж       10 000
3. Продажба на сгради – общинска собственост     100 000

Всичко от разпореждане на имоти-общинска собственост     610 000
Всичко приходи  1 840 000
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

1. За технически дейности /скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане 
на имоти /

      10 000

2. За оценки         5 000
3. За обявления         1 000
4. За вписване на договори в служба по вписванията         5 000

Всичко разходи       21 000
ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД 
НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ 
ВЕЩНИ ПРАВА 

 Описание на имота 
А.Имоти, които Община Балчик има намерение да предостави под наем забележка

1 Помещение – кухненски блок и столова с площ 322.72 кв.м. в сградата на “МЦ I” EOOД, гр. Балчик преходен

2
Помещение - дерматологичен кабинет с площ 18.51 кв.м. на втори етаж в сградата на “МЦ I” EOOД , 
гр. Балчик преходен

3
Помещение - ендокринологичен кабинет с площ 17 кв.м. на втори етаж в сградата на “МЦ I” EOOД, 
гр. Балчик преходен

4
Помещение - кардиологичен кабинет с площ 17.82 кв.м. на втори етаж в сградата на “МЦ I” EOOД, 
гр. Балчик преходен

5
Помещение - хирургичен кабинет с площ 43.08 кв.м. на втори етаж в сградата на “МЦ I” EOOД, гр. 
Балчик преходен

6
Помещение - медицински кабинет с площ 17 кв.м. на втори етаж в сградата на “МЦ I” EOOД, гр. 
Балчик преходен

7
Помещение - медицински кабинет с площ 14 кв.м. на първи етаж в сградата на “МЦ I” EOOД, гр. 
Балчик преходен

8 Помещение - медицински кабинет с площ 73.20 кв.м., с. Оброчище преходен

9 Помещение - медицински кабинет с площ 39.40 кв.м., с. Оброчище преходен

10 Терен с площ 64 кв.м. за поставяне на павилион, пл. „Кап. Георги Радков“, гр. Балчик преходен

11 Терен с площ 10 кв.м. за поставяне на павилион, ул. „Д-р Желязко Бончев“, гр. Балчик преходен

12 Терен с площ 10 кв.м. за поставяне на павилион, ул. „Д-р Желязко Бончев“, гр. Балчик преходен

13 Терен с площ 10 кв.м. за поставяне на павилион, ул. „Д-р Желязко Бончев“, гр. Балчик преходен

14 Терен с площ 5 кв.м. за поставяне на павилион, ул. „Черно море“, гр. Балчик преходен

15 Терен с площ 7 кв.м. за поставяне на павилион, с. Кранево преходен

16 Терен с площ 10 кв.м. за поставяне на павилион, с. Кранево преходен

17 Терен с площ 30 кв.м. за поставяне на павилион, с. Кранево преходен

18 Терен с площ 8 кв.м. за поставяне на павилион, в.з. Овчаровски плаж, гр. Балчик преходен

19
Павилион с площ 20 кв.м. за продажба на пакетирани стоки и закуски, ОУ „Г. С. Раковски“ с. 
Сенокос преходен

20
Павилион с площ 20 кв.м. за продажба на пакетирани стоки и закуски, ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“, гр. Балчик преходен

21
Павилион с площ 30 кв.м. за продажба на пакетирани стоки и закуски на първи етаж в сградата на 
“МЦ I” EOOД, гр. Балчик преходен

22 13 бр. павилиони, всеки с площ от 4.5 кв.м., находящи се на алея “Двореца”, гр. Балчик преходен

23 Тротоарно прааво по алея “Двореца”, гр. Балчик преходен

24 Паркинг и паркоместа с площ от 2105 кв.м., к.з. Двореца, гр. Балчик преходен

25 Обособени части от имоти за поставяне на рекламно-информационни елементи в гр. Балчик преходен

26 Обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд преходен

Б. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде

1 ПИ № 67951.501.1106 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ХІІІ, кв.32 по ПУП на с. Соколово/ с 
площ 1 212 м2

преходен

2 ПИ № 67951.501.956 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 
1 645 м2

преходен

3 ПИ № 67951.501.957 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІV, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 
1 615 м2

преходен

4 ПИ № 67951.501.958 по кад. карта на с. Соколово /УПИ V, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 
1 643 м2

преходен

5 ПИ № 67951.501.960 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/  с 
площ 1 071 м2

преходен

6 ПИ № 67951.501.961 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с 
площ 1 098 м2

преходен

7 ПИ № 67951.501.814 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ V, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 
1 294 м2

преходен


