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/Продължава от стр. 4/
½ коридор, всичко с обща площ 39.40 кв. м., обособена част от Здравна служба - сграда с иден-

тификатор № 53120.502.490.2 по КК на с. Оброчище, актувани с АОС 434/ 27.01.2015г.,  за срок от 
5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 1527.14 лв. /хиляда петстотин двадесет 
и седем лева и четиринадесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тари-
фа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията 
на Община Балчик Зона 3, Дейност 3.

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 горепосоче-

ния имот, като медицински кабинет 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 постъпле-

нията 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 факти-

чески действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 654: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общин-

ски съвет Балчик:
1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот пуб-

лична-общинска собственост, представляваща терен с площ 10 кв. м., част от ПИ№02508.5.22 по 
кадастрална карта на гр. Балчик, В.З. „Овчаровски плаж“ за поставяне на павилион за продажба 
на кафе и закуски, за срок от 5 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, като стъпката на наддаване е в размер на 
5% /пет процента/ от началната цена. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за опре-
деляне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община 
Балчик - Зона 3, Дейност 4.

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 ус-
тройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти 
на територията на Община Балчик.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоче-
ният имот, съгласно описаното предназначение- за поставяне на павилион за продажба на кафе 
и закуски.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и факти-
чески действия по изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 655: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съ-
вет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следния об-
щински имот: 1 бр. медицински кабинет и ½ коридор с обща площ 22.00 кв. м., обособена част 
от Здравна служба - сграда с идентификатор № 67951.501.326.2 по КК на с. Соколово, актувана с 
АОС 398/ 07.11.2014 г.,  за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 852.72 лв. /осемстотин петдесет и два 
лева и седемдесет и две 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 Об-
щина Балчик Зона 4, Дейност 3.

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 горепосоче-

ния имот, като медицински кабинет 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 постъпле-

нията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Соколово.
6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и факти-

чески действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 656: 1. На основание чл.21, ал.1, ал.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.42, ал.2 от Закона за 

общинската собственост и чл.3, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищ-
ни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община 
Балчик, Общински съвет – Балчик:

1.1. Определя за настаняване под наем на граждани с установена жилищна нужда, следните 
жилища – частна общинска собственост, в които са настанени жители на Община Балчик, отго-
варящи на условията за настаняване в общински жилища, съгласно чл.5 от Наредба за условията 
и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, 
ползване и управление на Община Балчик:       

№  Вид на сградата    Адрес      АОС №
1 Апартамент 37.09 м2  Гр. Балчик, ЖК „Балик“ бл.39 вх.В, ет.1, ап.3 3964/2011 г.
2 Апартамент 81.50 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.2 ап.5  3966/2011 г.
3 Апартамент 43.08 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.2 ап.6 3967/2011 г.
4 Апартамент 43.05 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.3 ап.10 3971/2011 г.
5 Апартамент 43.05 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.3 ап.11 3972/2011 г.
6 Апартамент 43.10 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.4 ап.14 3975/2011 г.
7 Апартамент 43.10 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.4 ап.15 3976/2011 г.
8 Апартамент 81.59 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.4 ап.16 3979/2011 г.
9 Апартамент 42.73 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.5 ап.18 3981/2011 г.
10 Апартамент 42.87 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.5 ап.19 3982/2011 г.
11 Апартамент 81.03 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.5 ап.20 3983/2011 г.
12 Апартамент 108.52 м2 Гр. Балчик, ЖК ”Балик” бл.40 вх.А ет1 ап.4   203/1999 г.
13 Апартамент 52.52 м2  Гр. Балчик, ЖК ”Балик” бл.40 вх.Б ет1 ап.2   189/1999 г.
14 Апартамент 75.94  Гр. Балчик, ЖК „Балик” бл.40 вх.Б ет.2 ап.7   193/1999 г.
15 Апартамент 52.51 м2  Гр. Балчик, ЖК ”Балик” бл.40 вх.Б ет.5 ап.18   201/1999 г.
16 Апартамент 127.48 м2 /две жилища/            Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.А ет.6 ап.17    117/1998 г.
17 Апартамент 106.18 м2  /две жилища/      Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.А ет.6 ап.20   120/1998 г.
18 Апартамент 105.76  Гр. Балчик ЖК „Балик” бл.22 вх.Б ет.3 ап.7   127/1998 г. 
19 Апартамент 105.76 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.Б ет.4 ап.8   128/1998 г.
20 Апартамент 129.86 м2  /ползвател НЧ „Паисий Хилендарски“ Балчик/   

          Гр. Балчик ЖК „Балик“ бл.22 Вх.Б ет.5 ап.12   132/1998 г.
21 Апартамент 77.84 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.Б ет.5 ап.13   133/1998 г.
22 Апартамент 128.38 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.Б ет.6 ап.17   137/1998 г.
23 Апартамент  64.76 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.5 вх.А ет.1 ап.1 3     47/2000 г.
24 Апартамент 64.72 м2  Гр. Балчик  ЖК “Балик” бл.5 вх.Б ет.2  ап.6        49/1997 г.
25 Апартамент 44.78 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.11 вх.А ет.3 ап.8   379/2000 г.
26 Апартамент 67.38 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.11 вх.А ет.7 ап.21   381/2000 г.
27 Апартамент 66.97 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.11 вх.А ет.8 ап.24   382/2000 г.
28 Апартамент 66.10 м2                     Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.11 вх.Б ет.2 ап.4 3278/2008 г.
29 Апартамент 67.45 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.11 вх.Б ет.8 ап.24   384/2000 г.
30 Апартамент 71.49 м2                     Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.14 вх.А ет.1 ап.2     50/1997 г.
31 Апартамент 108.30 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.16 вх.А ет.5 ап.12    605/2001 г.
32 Апартамент 64.54 м2  Гр. Балчик ул. “Черно море” №33 вх.Г ет.3 ап.5    559/2001 г.

33 Втори етаж от жилищна сграда 98.20 м2 /две жилища/ 
     Гр. Балчик, ул. „Черно море” №29 4843/2020 г.
34 Едноетажна жилищна сграда  103 м2 /две жилища/ 
     Гр. Балчик, ул. „Черно море” №83 2353/2006 г.
35 Едноетажна жилищна сграда 83 м2 /две жилища/ 
     Гр. Балчик, ул. „Черно море” №83а  2354/2006 г.
36 Едноетажна жилищна сграда 44 м2 /две жилища/, едноетажна жилищна сграда 46 м2 /две жилища/ 

     Гр. Балчик, ул. Черно море” №2     562/2001 г. 
37 Едноетажна жилищна сграда 127 м2  /четири жилища/ 
                        Гр. Балчик, ул. „Черно море” №2а и 2б   561/2001 г.
38 Едноетажна жилищна сграда 40 м2 Гр. Балчик, ул. „Васил Априлов” №18  4422/2015 г. 
39 Едноетажна жилищна сграда  52 м2  Гр. Балчик, ул. „Гривица” №11 4205/2012 г.
40 Едноетажна жилищна сграда 95 м2 /две жилища/  
                        Гр. Балчик, ул. „Патриарх Евтимий” №7 4844/2020 г.
41 Едноетажна жилищна сграда 47 м2 /две жилища/ 
      Гр. Балчик, ул. „Бяло море” №2а     38/1997 г.
42 Едноетажна жилищна сграда 181 м2  /три жилища/  
     Гр. Балчик, ул. „Черни връх” №20 4426/2015 г. 
43  Едноетажна жилищна сграда 80,50 м2, Едноетажна жилищна сграда 22 м2 
     Гр. Балчик, ул. „Теменуга” №2   2444/2006 г.
44 Едноетажна жилищна сграда 58 м2 Гр. Балчик, ул. „Гоце Делчев“ №4  3266/2008 г.
45 Едноетажна жилищна сграда 170 м2  /три жилища/ Едноетажна жилищна сграда 92 м2 /две жилища/ 

     Гр. Балчик, ул. „Гоце Делчев” №5 4429/2015 г.
46 Едноетажна жилищна сграда 80 м2 /две жилища/   Гр. Балчик, ул. „Гоце Делчев” №5  4430/2015 г.
47 Едноетажна жилищна сграда 82 м2 Гр. Балчик, ул. „Христо Ботев” № 20 3821/2010 г.
48  Едноетажна жилищна сграда 66 м2 Гр. Балчик, ул. „Христо Ботев” № 20 3821/2010 г.
49 Едноетажна жилищна сграда 215 м2 /четири жилища/   Гр. Балчик, ул. „Арда” №1б 4945/2022 г. 
50 Апартамент 117,80 м2  с. Сенокос /Здравен дом/ ет.1 ап.1   369/2000 г.
51 Апартамент 117.80 м2  с. Сенокос /Здравен дом/ ет.2 ап.2    370/2000 г.  
52 Апартамент 117.80 м2  с. Сенокос /Здравен дом/ ет.3 ап.3            371/2000 г.
53 Двуетажна жилищна сграда ЗП 61 м2  с. Соколово, ул. „Комсомолска”     20/1997 г. 
54 Двуетажна жилищна сграда ЗП 72 м2  с. Соколово, ул. „Комсомолска”     19/1997 г. 
55 Едноетажна жилищна сграда 126 м2  с. Соколово, ул. „Осъм”    556/2001 г. 
56 Едноетажна жилищна сграда с площ от 59 м2 с. Бобовец, ул. „Първа” №12 4753/2018 г. 
57 Едноетажна жилищна сграда с площ от 70 м2 с. Бобовец, ул. „Осма“ №7  4668/2016 г.
58 Едноетажна жилищна сграда с площ от 53 м2 с. Безводица  3833/2010 г. 
59 Жилище в здравна служба с. Оброчище с. Оброчище, ул. „Черно море” №13   434/2015 г.
1.2. Определя за резервни следните жилища – частна общинска собственост, предназначени за 

настаняване на лица, чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и 
стихийни бедствия и аварии, застрашени са от самосрутване, или в семействата им са налице остри 
социални и здравословни проблеми: 

1. Обособена част /две стаи/ от апартамент с площ 69.88 м2 Гр. Балчик, жк „Балик” бл.22,
Вх. Б, ет.5, ап.14 134/1998 г. 
2. Обособена част /две стаи/ от апартамент с площ 60.00 м2   Гр. Балчик, жк „Балик” 

бл.22, вх.Б, ет.5, ап.14 134/1998 г. 
РЕШЕНИЕ № 657: На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 9, ал. 2 от Закона за общин-

ската собственост Общински съвет - Балчик определя следните имоти – сгради частна общинска 
собственост, които подлежат на задължително застраховане: 

№  Вид на сградата    Адрес    АОС №
1 Двуетажна нежилищна сграда със ЗП  253 м2          Гр. Балчик ул. „Черно море” №18 3986/2011 г.
2 Четириетажна нежилищна сграда със ЗП  311 м2   Гр. Балчик, ул. „Черно море” №16 3985/2011 г.
3 Двуетажна административна сграда със ЗП 120 м2 Гр. Балчик, ул. „Димитър Желев” №1    

           327/1999 г. 
4          Триетажна нежилищна сграда (приемна)със ЗП 94м2  Гр. Балчик, ул. „Гео Милев” №3 4340/2013 г. 
5 Шестетажна нежилищна сграда (бивша мелница) със ЗП 748 м2 
                  Гр. Балчик, пл. „Капитан Георги Радков” №1  483/2000 г. 3814/2010 г.  
6 Пункт за услуги (кметство с. Царичино) със ЗП 138 м2 
              с. Царичино, ул. „Девета”        345/2000 г.
7 Нежилищна сграда (кметство с. Ляхово) със ЗП 246 м2 
              с. Ляхово, ул. „Първа” №14   548/2001 г.
8 Първи етаж от двуетажна  сграда със ЗП 120 м2 
              Гр. Балчик, ул. „Черно море” №23     25/1997 г.
9 Триетажна масивна сграда със ЗП 61 м2          Гр. Балчик, ул. „Петър Берон” 2681/2006 г. 
10 Офис с площ от 22 м2 Гр. Балчик, ул. „Дионисополис” №3   3824/2010 г. 
11 Офис с площ от 17м2 Гр. Балчик, ул. „Дионисополис” №3  3825/2010 г. 
12 Офис с площ от 46 м2 Гр. Балчик, ул. „Дионисополис” №3  3826/2010 г. 
13 Офис с площ от 56 м2 Гр. Балчик, ул. „Дионисополис” №3  3827/2010 г. 
14 Офис с площ от 44 м2 Гр. Балчик, ул. „Дионисополис” №3  3828/2010 г. 
15 Офис с площ от 77 м2 Гр. Балчик, ул. „Дионисополис” №3  3829/2010 г. 
16 Апартамент 37.09 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.1 ап.3 3964/2011 г.
17 Апартамент 81.50 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.2 ап.5  3966/2011 г.
18 Апартамент 43.08 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.2 ап.6 3967/2011 г.
19 Апартамент 43.05 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.3 ап.10 3971/2011 г.
20 Апартамент 43.05 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.3 ап.11 3972/2011 г.
21 Апартамент 43.10 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.4 ап.14 3975/2011 г.
22 Апартамент 43.10 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.4 ап.15 3976/2011 г.
23 Апартамент 81.59 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.4 ап.16 3979/2011 г.
24 Апартамент 42.73 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.5 ап.18 3981/2011 г.
25 Апартамент 42.87 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.5 ап.19 3982/2011 г.
26 Апартамент 81.03 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.39 вх.В ет.5 ап.20 3983/2011 г.
27 Апартамент 108.52 м2 Гр. Балчик, ЖК ”Балик” бл.40 вх.А ет1 ап.4   203/1999 г.
28 Апартамент 52.52 м2  Гр. Балчик, ЖК ”Балик” бл.40 вх.Б ет1 ап.2   189/1999 г.
29 Апартамент 75.94  Гр. Балчик, ЖК „Балик” бл.40 вх.Б ет.2 ап.7   193/1999 г.
30 Апартамент 52.51 м2  Гр. Балчик, ЖК ”Балик” бл.40 вх.Б ет.5 ап.18   201/1999 г.
31 Апартамент 127.48 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.А ет.6 ап.17   117/1998 г.
32 Апартамент 106.18 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.А,ет.6 ап.20   120/1998 г.
33 Апартамент 105.76  Гр. Балчик ЖК „Балик” бл.22 вх.Б ет.3 ап.7   127/1998 г. 
34 Апартамент 105.76 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.Б,ет.4 ап.8   128/1998 г.
35 Апартамент 129.86 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.Б,ет.5 ап.12   132/1998 г.
36 Апартамент 77.84 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.Б,ет.5 ап.13   133/1998 г.
37 Апартамент 129.88 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.Б,ет.5 ап.14   134/1998 г.
38 Апартамент 128.38 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.22 вх.Б,ет.6 ап.17   137/1998 г.
39 Апартамент  64.76 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.5 вх.А,ет.1 ап.1    347/2000 г.
40 Апартамент 64.72 м2  Гр. Балчик  ЖК “Балик” бл.5 вх.Б ет.2  ап.6       49/1997 г.
41 Апартамент 44.78 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.11 вх.А ет.3 ап.8   379/2000 г.
42 Апартамент 67.38 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.11 вх.А ет.7 ап.21   381/2000 г.
43 Апартамент 66.97 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.11 вх.А ет.8 ап.24   382/2000 г.
44 Апартамент 66.10 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.11 вх.Б ет.2 ап.4 3278/2008 г.
45 Апартамент 67.45 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.11 вх.Б ет.8 ап.24   384/2000 г.
46 Апартамент 71.49 м2  Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.14 вх.А ет.1 ап.2     50/1997 г.
47 Апартамент 108.30 м2 Гр. Балчик ЖК “Балик” бл.16 вх.А ет.5 ап.12   605/2001 г.
48 Апартамент 64.54 м2  Гр. Балчик ул. “Черно море” №33 вх.Г ет.3 ап.5   559/2001 г.
49 1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 82.00 м2, конструкция масивна,в експлоатация от 1939
2.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 66.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1942 г 
                     Гр. Балчик ул. „Христо Ботев ” №20           3821/2010 г.     
        /Продължение в бр. 46/

П Р О Т О К О Л № 38 от заседание на Общински съвет – Балчик, 
проведено на 29 ноември 2022 г.


