
                   ОБЩИНА        14 декември - 20 декември 2022 г.4
П Р О Т О К О Л № 38 от заседание на Общински съвет – Балчик, 

проведено на 29 ноември 2022 г.
/Продължение от бр. 45/
№  Вид на сградата   Адрес     АОС №
50 1.Едноетажна жилищна сграда ,  ЗП 30.00 м2, конструкция -паянтова, в експлоатация от 1940 г.
2.Едноетажна жилищна сграда ,  ЗП 11.00 м2, конструкция -паянтова,  в експлоатация от 1940 г. 
     Гр. Балчик,ул. „Васил Априлов“ №18   4422/2015 г 
51 Едноетажна жилищна сграда с площ 58.00 м2, конструкция полумасивна, 
в експлоатация от 1940 г.   Гр.Балчик,ул.“Гоце Делчев“ №4  3266/2008 г.
52 .Едноетажна жилищна сграда , със ЗП 221.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г. 
2.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 102.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г.
3.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 19.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г  

     Гр.Балчик,ул.“Гоце Делчев“ № 5  4429/2015 г.
53 1.Едноетажна жилищна сграда , със ЗП 63.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г
2.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 20.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г 
     Гр. Балчик ул.“Гоце Делчев“ №5  4430/2015 г
54 Едноетажна жилищна сграда със ЗП 58.5 м2 и лятна кухня -22.00 м2, конструкция – масивна, в експл. 

от 1960 г     Гр. Балчик ул.“Теменуга“ № 2  2444/2006 г.
55 1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 178.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1947 г.
2.Едноетажно сервизно помещение със ЗП 10.00 м2, конструкция масивна,в експлоатация от 1947 г. 
     Гр. Балчик,ул.“Черни връх“      № 20 4426/2015 г.
56 1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 78.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.
2.Жилище-друг вид сграда със ЗП 17.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г. 
     Гр.Балчик, ул.“Патриарх Евтимий“ № 7 4844/2020 г.
57 1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 37.00 м2, конструкция –паянтова, в експлоатация от 1955 г.
2.Едноетажна жилищна пристройка със ЗП 15.00 м2, конструкция паянтова, в експлоатация от 1960 г. 
     Гр. Балчик, ул. „Гривица“       № 11 4205/2012 г
58 1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 103.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.  

     Град Балчик, ул.“Черно море“ №83 2353/2006 г
59 1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 83.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.  

     Град Балчик, ул.“Черно море“ №83А 2354/2006 г
60 1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 44.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г.
2.Едноетажна жилищна сграда с избени и складови помещения със ЗП 46.00 м2, конструкция масивна, в екс-

плоатация от 1940 м2    Град Балчик, ул.“Черно море“ № 2   562/2001 г
61 Едноетажна жилищна сграда със ЗП 127.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г.  

     Гр. Балчик, ул.“Черно море“    № 2   561/2001 г.
62 Апартамент на втори етаж от сграда, състоящ се от четири стаи и салон с площ 98.20 м2, 
в експлоатация от 1930 г.   Гр. Балчик, ул.“Черно море“    № 29а 4843/2020 г.
63 Едноетажна жилищна сграда със ЗП 215.00 м2, конструкция полумасивна, 
в експлоатация от 1922 г.   Гр. Балчик, ул.“Арда“ № 1Б  4945/2022 г.
64 Едноетажна жилищна сграда със ЗП 36.00 м2, конструкция масивна, 
в експлоатация от 1971 г.   Гр.Балчик, ул.“Бяло море№ 2 А      38/1997 г.
65 Двуетажна жилищна сграда със ЗП 61.00 м2, конструкция масивна, 
в експлоатация от 1987 г.   с.Соколово, ул.“Комсомолска“ № 24Б     20/1997 г.
66 Едноетажна жилищна сграда със ЗП 126.00 м2, конструкция паянтова, в експлоатация от 1950 г.  

     с.Соколово, ул.“Осъм“     556/2001 г.
67 Двуетажна жилищна сграда със ЗП 72.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация 
от 1987 г.    с.Соколово, ул.“Комсомолска“      19/1997 г.
68 Едноетажна жилищна сграда със ЗП 41.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г. 

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 29.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.  
     с.Бобовец, ул.“Осма“ №7  4668/2016 г.

69 Едноетажна жилищна сграда със ЗП 59.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация 
от 1950 г.    с.Бобовец, ул.“Първа“ № 12  4753/2018 г.
70 1.Апартамент на 1 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер, тераса и сервизни помещения с площ 

98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г
2.Избено помещение с площ 19.80 м2
3.Ид.части 19.80 м2   с.Сенокос, ул.Ропотамо № 11    369/2000 г
71 1.Апартамент на 2 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер, тераса и сервизни помещения с площ 

98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г
2.Избено помещение с площ 20.70 м2
3.Ид.части 19.80 м2   с.Сенокос, ул.“Ропотамо“ № 11    370/2000 г.
72 1.Апартамент на 3 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер, тераса и сервизни помещения с площ 

98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г
2.Избено помещение с площ 20.50 м2
3.Ид.части 19.80 м2   с.Сенокос, ул.“Ропотамо“ № 11    371/2000 г
73 Едноетажна жилищна сграда с площ 53.00 м2, конструкция полумасивна, 
в експлоатация от 1950 г.   с.Безводица, ул.“Трета“ № 25  3833/2010 г.
Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по из-

пълнение на решението. 
РЕШЕНИЕ № 658: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със заявление с вх. № УТ-2002-26/ 

07.09.2022 г., и чл. 134, ал. 2, т.6  от ЗУТ, и издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № 
УТ-2002-26-001/ 25.10.2022 г. , Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, за УПИ III, 
кв. 6 по ПУП на кв. „Младост“, с. Оброчище, община Балчик, с цел привеждане в съответствие регулационните 
и кадастрални граници на имота, без промяна на уличната регулация. 

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението. 
РЕШЕНИЕ № 659: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, заповед № 36/ 

14.01.22 за допускане изработването на ПУП-ПР, решение на ОБЕСУТ в т. 5 от Протокол № 4/ 18.08.2022 г.. Об-
щински съвет Балчик:

1. Одобрява  ПУП – План регулация  на обект от първо степенно значение „Поетапно изпълнение на укреп-
ване на свлачища на ул. „2-ра”, ул. „3-та” и ул. „4-та”, вилна зона „Фиш-фиш”, община Балчик, на УПИ XXI , кв. 
10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш“,  гр. Балчик.

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване, от обнародването в „Държавен вестник“ чрез 
Община Балчик пред административен съд- Добрич. 

РЕШЕНИЕ № 660:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 
110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата 
инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата№ 2060-16/ 26.10.2022  г., в качеството му 
на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-
2060-16-001/ ……….. г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински Съвет- Балчик: 

1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за 
ПУП - ПП с общата дължина на проектното трасе е приблизително 284 m и преминава през следните поземле-
ни имоти (ПИ): 

№ на имота Землище НТП Собственост Площ на имота в дка. 
Засегната площ в дка Дължина в м.
53120.105.290 с. Оброчище Територия на транспорта Община Балчик 17.055  

     1.137   284
Общо: 17.055 1.137 284
2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническа-

та инфраструктура „Кабелна  линия 20 КV от СРС-РОМ „Орехите„ до  трафопост в имот с идентификатор  
53120.105.51 по КККР на с. Оброчище   общ. Балчик.”. Общата дължина на проектното трасе е приблизително 
284 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):  

№ на имота Землище НТП Собственост Площ на имота в дка. 
Засегната площ в дка Дължина в м.
53120.105.290 с. Оброчище Територия на транспорта Община Балчик 17.055                      

     1.137   284
Общо: 17.055 1.137 284
3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението. 
4. Във връзка с преминаването през цитираният имот е необходимо учредяване на право на преминаване по 

реда на ЗУТ. 
5. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по 

реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително: 
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражня-

ване на държавен здравен контрол. 
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на община-

та, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се 
публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ; 

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ;
РЕШЕНИЕ № 661: 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-3012-7/19.09.2022 г., одобрява пазарна оценка в размер на 7 780.00 лв. (седем хиляди 
седемстотин и седемдесет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с иден-
тификатор № 02508.82.88 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ІХ, кв. 312 по ПУП на гр.  Балчик), с площ 
от 235 м2 (двеста тридесет и пет квадратни метра), актуван с АОС № 5005/19.10.2022 г., на собствениците на 
законно построени върху него сгради Иван Добрев Добрев и Добромира Иванова Стоянова.

РЕШЕНИЕ № 662: 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 ре-
шение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик: 

1. Общински съвет – Балчик отменя свое решение № 870 от 25.06.2015 г. 
2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 

4431/28.05.2015 г., представляващ незастроен поземлен имот № 02508.77.129 по кадастралната карта на гр. 
Балчик, (част от УПИ І, кв.144 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 2 283 м2  (две хиляди двеста осемдесет и три 
квадратни метра).   

3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 84 490.00 лв. (осемдесет и четири хиляди четирис-
тотин и деветдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга; 

4.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наред-
бата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение 
№ 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

РЕШЕНИЕ № 663: 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 ре-
шение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен 
търг на общински имот, съгласно АОС № 3746/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен 
имот ПИ № 02508.81.21 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 703 м2 (седемстотин 
и три квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 21 972.00 лв. (двадесет и една хиляди деветстотин 
седемдесет и два лева), като начална цена за провеждане на търга; 

3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наред-
бата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение 
№ 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

РЕШЕНИЕ № 664: 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 ре-
шение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен 
търг на общински имот, съгласно АОС № 3747/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен 
имот ПИ № 02508.81.22 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 563 м2 (петстотин 
шестдесет и три квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 596.00 лв. (седемнадесет хиляди петстотин се-
демдесет и шест лева), като начална цена за провеждане на търга; 

3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наред-
бата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение 
№ 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

РЕШЕНИЕ № 665: 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 ре-
шение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен 
търг на общински имот, съгласно АОС № 3748/01.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен 
имот ПИ № 02508.81.23 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми“, с площ от 576 м2 (петстотин 
седемдесет и шест квадратни метра).   

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 18 002.00 лв. (осемнадесет хиляди и два лева), като 
начална цена за провеждане на търга; 

3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наред-
бата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение 
№ 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

РЕШЕНИЕ № 666: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМАи постъпило предложение  от Постоянната ко-
мисия 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.Кадер Мустафа Рамиева и Гюрсел Гюлеров Рамиев - за финансово подпомагане на двойки, семейства и ли-
ца с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик. – 3000.00(три 
хиляди) лева, от с. Дропла

2. Невал Закирия Рушидова– за социално подпомагане в размера на 250,00 (двеста и петдесет)лева от гр.Балчик
3. Павел Ненков Димитров- социално подпомагане, в размер на 250,00 (двеста и петдесет)лева, (да се получат 

от брат му) от гр.Балчик
4. Надежда А. Ангелова- социално подпомагане, в размер на 250,00 (двеста и петдесет)лева от гр.Балчик
5. Ертоп Исак Мустафа- за лечение, в размера на 250,00 (двеста и петдесет)лева от гр.Балчик
6. Жеко Василев Колев- за социално подпомагане в размера на 500,00 (петстотин)лева, от с. Оброчище
7.Валентин Стефанов Георгиев– за лечение в размер на 250,00 (двеста и петдесет)лева от с. Оброчище (от 

съпругата)
8. Виолета  Нелетова Ангелова– за лекарства в размер на 200,00 (двеста)лева, от с. Стражица
9. Галя Колева Асенова – за   лекарства в размер на 200,00 (двеста) лева от гр.Балчик
10. Есна Мехмед Рамадан– за   лечение в размер на 200,00 (двеста) лева от гр.Балчик
11. Любка Симеонова Калинкова– за   лекарства в размер на 200,00 (двеста) лева от гр.Балчик
12. Денис Рамин Набиев - за лечение в размер на 1000,00 (хиляда) лева
/Да се получат от майка му/ от гр.Балчик
13. Недю Йорданов Василев – за   лечение в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева от гр.Балчик
14. Йоанис Михаил Кукуси– за   лечение в размер на 1000,00 (хиляда) лева от гр.Балчик
15. Стефан Кръстев Христов – за   лечение в размер на 1000,00 (хиляда) лева /Да се получат от майка му/ от 

гр.Балчик
16. Нарин Бейханова Ахмедова - за   лечение в размер на 700,00 (седемстотин) лева /Да се получат от бабата/ 

от гр.Балчик
17. Иван Михайлов Иванов - за   лечение в размер на 500,00 (петстотин) лева, от с. Оброчище
18. Християна Ангелова Николова  с ЕГН ***********– за подпомагане в размер на 400.00(четиристотин) лева., 

като бъдат получени от кметски наместник на с. Църква Калин  Калчев.
РЕШЕНИЕ № 667: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от На-

редбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ “Васил Левски - 1959” гр. Балчик да бъде актуа-
лизиран в увеличение с 20 000 лева, за покриване на непредвидени разходи свързани с нормалното протичане 
на дейността на читалището.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2022 г.
3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 668: На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, в съответствие с чл.34 от Наредбата определяща 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1.Общински съвет Балчик одобрява отпускането на средства в размер на 760 лева на ОО на СИБ, клуб „Све-

та Марина“ гр. Балчик във връзка с отбелязването на Световния ден на хората с увреждания, за провеждане на 
изложба на тема „И аз мога“ и тържествено честване с почерпка.

2.Средствата да бъдат отчетени в дейност 122 „Общинска администрация“, § 42-14 „Обезщетения и помощи 
по решение на ОбС“.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  

Председател на 
ОбС-Балчик


