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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК 
ПРОТОКОЛ № 30

от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 24февруари 2022 година
 1.1. Определените пасища и мери се ползват с правно основаниеот земеделски 
стопани, притежаващи животновъдни обекти и отглеждащи пасищни животни и 

са заявили желание за общо ползване на пасищата и мерите, като са включени в заверените 
от кметове или кметски наместници и официалният ветеринарен лекар списъци на желаещите 
да ползват общинските мери и пасища, които са неразделна част от настоящото решение / 
Приложение 1/, както и: данни за физическите блокове и парцелите на пасищата и мерите по 
землища /Приложение 2./, извадки от кадастралната карта за ползването на мерите и пасищата 
както и приложения /Таблици 3 и 4/ за корекции по отношение на заявени и налични площи на 
база отглежданите от стопаните животни, за землищата, за които е необходимо.
 1.2 На основание чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Балчик определя такса на декар 
полагаща се по кадастрална карта площ от пасища, мери за общо ползване за стопанската 
2022/2023 год. в размер на 1 лев /един лев/ на декар, приходите от която се използват за 
поддържането им.
2. Дава съгласие да се предоставятза индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ свободните 
пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за стопанската 2022/2023 год., както следва:

ЕКАТТЕ Номер на имот по 
КК Землище

Начин на 
трайно 

ползване

Категория на 
земята

Площ на имота 
в дка

02508 02508.508.238 Балчик Пасище,мера 3 15,56
02508 02508.10.288 Балчик Пасище,мера 9 17,94
02508 04515.11.24 Бобовец Пасище,мера 3 10.02
04515 04515.11.25 Бобовец Пасище,мера 3 119,84
18160 18160.41.6 Гурково Пасище,мера 3 90,63
18160 18160.66.112 Гурково Пасище,мера 2 127.38
18160 18160.67.7 Гурково Пасище,мера 2 19,72
31245 31245.121.27 Змеево Пасище,мера 5 36,93
31245 31245.120.43 Змеево Пасище,мера 5 48,21
53120 53120.20.343 Оброчище Пасище,мера 10 43.47
53120 53120.19.131 Оброчище Пасище,мера 5 19.54
53120 53120.45.22 Оброчище Пасище,мера 7 52.79
73095 73095.20.49 Тригорци Пасище,мера 4 19,30
73095 73095.22.161 Тригорци Пасище,мера 4 43,14
73095 73095.23.13 Тригорци Пасище,мера 4 46,25
73095 73095.20.42 Тригорци Пасище,мера 4 17,90
73095 73095.20.46 Тригорци Пасище,мера 4 31,35
78639 78639.15.163 Църква Пасище,мера 6 22,19
78639 78639.23.59 Църква Пасище,мера 6 26,97
78639 78639.10.5 Църква Пасище,мера 5 63,89

ІІІ. Приема следните задължения на общината и на ползвателите за поддържането на 
общинските пасища и мери:

1. Задължения на общината:
1.1. Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища от 

местното население за извеждане на паша на притежаваните от тях животни.
1.2. Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите, относно 

необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.
1.3. Своевременно, след заплатена такса за ползването на пасищата и мерите, съобразно 

с полагащата се площ по кадастралната карта на съответното землище да сключи 
едногодишен договор за наем – при общо ползване, считано за стопанската 2022/2023 год. 
Договорът представлява правно основание за ползване на мерите и пасищата.

2. Задължения на ползвателите:
2.1. Да ползват общинските мери и пасища,  предоставени им за ползване единствено за паша 

на притежаваните от тях тревопасни животни;
2.2. Да осигуряват свободен достъп до мерите и пасищата на всички тревопасни животни, 

отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст;
2.3. Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им;
2.4. Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, камъни,  битови, 

строителни, промишлени и др. отпадъци;
2.5.    Да не наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистването на отпадъчни води;
2.6. Да провеждат борба с агресивни устойчиви растителни видове /орлова папрат, чемерика, 

къпина, клек, хвойна, драка, паламида, магарешки бодил и др./
2.7. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя, включително с 

електропастири;
2.8. Да окосяват прорасналата, не изпасана трева;
2.9. Да не се палят сухи треви и храсти в пасището;
2.10. Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна 

растителност;
2.11. При необходимост да се извършва пръскане с препарати за обезпаразитяване;
2.12. Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждение /с изключение на електропастири/  

предоставените им мери и пасища;
2.13. При необходимост ползвателя организира за своя сметка охрана на мерите и пасищата 

след съгласуване с кмета /кметски наместник/ на населеното място;
2.14.  При необходимост и при предписание на ветеринарномедицинските органи да извършват 

ветеринарна профилактика на наетите от тях парцели;

2.15. Да поддържат в добро състояние местата за водопой /където има такива/;

2.16.    Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица;

2.17.   Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в пасището, да 
не оставят животните без надзор, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което 
да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка; 

2.18. Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за своя 
сметка.

 ІV. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30%
от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат 

използвани за изпълнение на дейности от местно значение 
в цитираните по- горе населени места в Община Балчик. 
Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички правни и 
фактически действия по реализиране на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 487: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 на помещение публична 
–общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващ 
медицински кабинет № № 207 /кардиологичен кабинет/, с площ 17.82 
кв.м., находящ се на 2-ри етаж в “Медицински Център І” ЕООД, ул. 
“Д-р Златко Петков”№ 1, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година, за 
срок от 5 г. /пет години/.
2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 690.70 лв. /
шестстотин и деветдесет лева и седемдесет 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 2 ,т.3.
3.До участие в търга се допускат кандидати, които:
3.1. спазват предмета на дейност – осъществяване на индивидуална 
специализирана кардиологична практика;
3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.
4.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва 
да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не 
променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички пос-
ледващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 488:На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 
от ЗОС, Общински съвет Балчик:
1.Дава съгласието сиза отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване 
на части от имоти публична-общинска  собственост, части от ПИ№ 
02508.7.359, представляващи 13 броя павилиони - №2, №7, №9, №10, 
№11, №17, №20, №22, № 23, №25, №26, №27 и №29, всеки с площ 4.5 
кв.м., находящи се в град Балчик, алея “Двореца”, за извършване на 
търговска дейност /съгласно схема на Община Балчик/  за срок от 3 
години.
2.Утвърждава начални годишни наемни цени при провеждане на 
процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в 
размер на  2 196 лева / две хиляди сто деветдесет и шест лева/ без ДДС 
на всеки един от павилионите; 
Цената е изчислена съгласно Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Балчик;
3.Кандидатите за участие в търга следва да:
3.1.участват по избор до три обекта, като ще бъде класиран само за 
един от заявените. В случаите, в които участва за повече от един обект, 
следва да подреди, приоритетно изброените от него обекти;
3.2. спазват предмета на дейност съгласно схема на Община Балчик;
4.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят 
се задължава да спазва предмета на дейност.
5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички 
последващи правни и фактически действия по изпълнение на 
решението.
РЕШЕНИЕ № 489: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 на пл. “Кап. Георги Радков“, гр. Балчик, част 
от ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична 
общинска собственост с площ 64 кв.м., за поставяне на 1 бр. павилион 
за продажба на пържена риба, за срок от 5 /пет/ години. 
2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 64 кв.м.  
в размер на 2 496 лв./две хиляди четиристотин деветдесет и шест 
лв./ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени 
на общински помещения и терени, Зона 1, дейност 5 (други),  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 № 490:На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и постъпила 
молба от управителя на „МБАЛ- Балчик“ ЕООД;
1.Общински съвет Балчик дава съгласието си поради възникнала 
спешна необходимост, за нуждите на МБАЛ - Балчик да бъде закупена 
система за дигитализация  AGFA CR-85X-употребявана на обща 
стойност 13 536 лева.
2.Средствата да бъдат отчетени в местна дейност 412 „МБАЛ“, § 55-01 
„Капиталов трансфери за нефинансови предприятия“.
3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия 
за изпълнение на решението.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик


