
                   ОБЩИНА          5 октомври - 11 октомври 2022 г.4
ПРОТОКОЛ № 36 от заседание 

на Общински съвет – Балчик, проведено на 23 септември 2022 г.
/Продължава от брой №35/
РЕШЕНИЕ № 609:1. 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-3011-2/07.06.2022 г. 
Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община 
Балчик и н-ци Руси Недялков Стойчев – Иванка Русева Колева и Пенка Русева Недялкова по 
отношение на ПИ № 02508.83.50 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ VІ, кв. 73 по ПУП 
на гр. Балчик, целия с площ от 462 м2, като Иванка Колева и Пенка Недялкова изкупят частта 
на Община Балчик, равняваща се на 132 м2 (сто тридесет и два квадратни метра) идеални 
части, актувани с АОС № 4999/06.07.2022 г. 
2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 5910.00 лв. (пет хиляди 
деветстотин и десет лева), без ДДС.         
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически 
действия по изпълнение на решението.  
По деветнадесета точка от дневния ред:Продажба чрез търг на ПИ № 02508.80.209 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
РЕШЕНИЕ № 610: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 № 616 от 29.05.2014 г. 
2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС 
№ 3214/14.02.2008 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот № 02508.80.209 по 
кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХХІІІ, кв.63 по ПУП на гр. Балчик, с площ от 176 м2 
(сто седемдесет и шест квадратни метра).   
3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5008.00 лв. (пет хиляди и осем лева), 
без ДДС като начална цена за провеждане на търга; 
4.  Участникът, спечелил търга и сключил договор за продажба, се задължава да опазва 
преминаващата през имота канализация, като гарантира достъпа за нейното обслужване със 
съответния сервитут, съгласно действащата нормативна уредба.   
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.
По двадесета точка от дневния ред:Продажба чрез търг на ПИ № 06793.502.16 по кадастралната 
карта на с. Брястово, 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 № 611 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 № 
4385/30.09.2014 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 06793.502.16 
по кадастралната карта на с. Брястово, общ. Балчик, с площ от 3 607 м2  (три хиляди 
шестстотин и седем квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 923.00 лв. (тринадесет хиляди 
деветстотин двадесет и три 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.
По двадесет и първа точка от дневния ред:Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.74 по 
кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми “
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
В залата присъстват 12 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –1;
РЕШЕНИЕ № 612:1. 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 № 
3720/31.08.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.74 
по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 690 м2 (шестстотин и 
деветдесет квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 21 510.00 лв. (двадесет и една хиляди 
петстотин и десет 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.
По двадесет и втора точка от дневния ред:Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.55 по 
кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми “
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
В залата присъстват 12 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0;
РЕШЕНИЕ № 613:1. 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 № 
3731/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.55 
по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 231 м2 (двеста тридесет и 
един квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 200.00 лв. (седем хиляди и двеста 
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.
По двадесет и трета точка от дневния ред:Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.83 по 
кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми “
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 12 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 614:1. 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 № 
3767/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.83 

по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 475 м2 (четиристотин 
седемдесет и пет квадратни метра).   
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 810.00 лв. (четиринадесет хиляди 
осемстотин и десет 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.
По двадесет и четвърта точка от дневния ред:Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване 
на част от имот – публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Струма“, гр. 
Балчик, част от ПИ № 02508.69.104, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 12 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 615: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 гр. Балчик, ул. “Струма“, част 
от ПИ № 02508.69.104 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно-
информационен елемент с площ от 1.01 кв.м., за срок от 3 /три/ години.
2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 1.01 кв.м.  в размер на 49.38 лв. /
четиридесет и девет лева и тридесет и осем 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.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и 
фактически действия по изпълнение на решението.
По двадесет и пета точка от дневния ред:Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на 
част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен на ул. „Черно море“, 
обособена част от ПИ № 02508.82.145 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на 
павилион за продажба на вестници и списания с площ 5.00 кв.м.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 12 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 616: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 част от имот – 
публична общинска собственост, представляващ терен на ул. „Черно море“, обособена част от 
ПИ № 02508.82.145 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за продажба 
на вестници и списания с площ 5.00 кв.м., за срок от 5г. /пет години/.
2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 5.00 кв. м. в размер на 81.90 лв. /
осемдесет и един и деветдесет стотинки/ без ДДС, като стъпката за наддаване е в размер на 5% 
/пет процента/ от началната цена. Наемната цена е определена на база на Тарифа за определяне 
на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община 
Балчик, Зона 2, Дейност 4, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с 
тайно наддаване.  
3.До участие в търга с тайно наддаване се допускат кандидати, които са регистрирани по ТЗ.
4.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.
5.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.
6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и 
фактически действия по изпълнение на решението
По двадесет и шеста точка от дневния ред: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”, 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.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 12 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
РЕШЕНИЕ № 617: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”, 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 163.80 лв. /сто 
шестдесет и три и осемдесет стотинки/ без ДДС, като стъпката за наддаване е в размер на 5% /
пет процента/ от началната цена. Наемната цена е определена на база на Тарифа за определяне 
на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община 
Балчик, Зона 2, 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.
По двадесет и седма точка от дневния ред:Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на 
част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен на алея „Възкресия 
Деветакова“, обособена част от ПИ № 02508.87.122 по кадастрална карта на гр. Балчик, за 
благоустрояване, включващо алея с осветление, пейки и тревобетонни елементи с площ 600 
кв.м.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
В залата присъстват 12 общински съветници
Поименно гласуване със „ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0
                   /Продължава на стр. 5/


