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Среща на приятели, свързани с Летище Балчик.                                            фото: Нина АПОСТОЛОВА 

ОБЩИНА БАЛЧИК 
ОБЯВЯВА

откриването на процедура за организация и провеждане на 
публично оповестен конкурс „Отдаване на част от общински 
имот - публична общинска собственост, представляващ част 

от имот № 88.775 

1. Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от общински имот - публична об-
щинска собственост, находящ се в представляващ ПИ № 88.775  по кадастралната 
карта на гр.Балчик. 
Отдаваната под наем част от общинския имот е за разполагане на  рекламен инфор-
мационен елемент на самостоятелна стойка ,  с площ 0.80 м2;
2. Начална годишна наемна цена: 39.12 лв. / тридесет и девет лева и дванадесет 
стотинки/ без ДДС;
3. Срок на договора: 3 /три/ години;
4. До участие в публично оповестения конкурс  се допускат кандидати, които: 
4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;
4.2. да нямат публични задължения;
5. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва 
отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на ре-
кламно информационен елемент;
6. Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен 
ДДС, всеки работен ден от 20.07.2018г. до 14.30 часа на 03.08.2018г. от касата на 
ОбА - Балчик;
7.  Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 03.08.2018г.;
8. Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 на 
03.08.2018г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.“21-септември“ № 6;
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел „Образование, ху-
манитарни, социални и стопански дейности“, след предварителна уговорка и пред-
ставяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - 
Балчик.
                        Лице за контакти: Андриана Иванова - гл. спец. наеми:   0579 7 10 54

Среща на поколенията

Инициативата дойде би 
могло да се каже слу-
чайно. Още през лятото 
на миналата година при 
разговор с деца на наши 
колеги изникна въпросът: 
Защо да не се съберат 
деца и внуци на служи-
ли в гарнизон Балчик? 
Защо да не се запознаят? 
Та някои от тях са били 
съученици, а сега не се 
познават? Между тях има 
на високо културно и про-
фесионално ниво. Защо 
да не помогнат на града, 
в който са родени, расли 
и учили? Трудно детство 
покрай хилядите полети 
и денонощните дежурства 
на техните родители. Но 
детските години на все-
ки човек са най-милите. 
Защо да не си припомнят 
за тях?
Инициативата бе приета 
от ръководството на СОС-
ЗР – Балчик и беше насро-
чена и обявена датата 21 
юли 2018 година. 

И ето, че уговореният ден 
дойде. Начало – трудно, 
но поставено. Меропри-
ятието бе под егидата на 
кмета на Община Балчик 
г-н Николай Ангелов и 
неговата съпруга г-жа д-р 
Румяна Малчева. В Дома 
се събраха няколко поко-
ления. При пристигането 
всеки се записа в списъка 
на присъстващите. След 
това бяха прочетени име-
ната и всички бяха удос-
тоени с ръкопляскания. 
Имаше присъстващи от 
Балчик, Варна, София и 
чужбина. Естествено, че 
много от желаещите не 
можаха да пристигнат по 
обективни причини. Пръс-
нахме се по целия свят. 
Г-н Николай Ангелов се 
обърна към присъстващи-
те с прочувствени слова. 
На нали самият той и не-
говата съпруга са от това 
поколение?
Избран беше Инициа-
тивен комитет, който с 

помощта на нашата ор-
ганизация да продължи и 
разшири делото. За пред-
седател бе избран г-н Ни-
колай Канавров, а членове 
Михаела Санджакян и 
Нина Апостолова.
Съгласно програмата по-
сетихме Мемориала на 
загиналите летци и пара-
шутисти на летище Бал-
чик. Много от изписаните 
на мемориалната плоча 
имена се оказаха твърде 
познати на нашите деца. 
Та нали заедно живяхме. 
Специално изработен за 
случая венец от името на 
всички поднесоха Ми-
хаела Санджакян и Иво 
Мире. Цветя поднесоха и 
г-н Николай Ангелов и съ-
пругата му.
Посещението на Мемори-
ала породи тъжни мисли у 
всички нас. Но тези наши 
колеги не бива да бъдат 
забравени. Нека нашите 
поколения да знаят как се 
служи на Родината и каква 

жертва е било способно да 
даде нашето поколение.
Официалната част на ме-
роприятието завърши с 
посещението на училище 
,,Антим І”.
Там ни посрещна дирек-
торът на училището г-жа 
Петрова. Родният дом и 
първото училище са све-
щени места. Не може да не 
трепне сърцето при посе-
щението им. Г-жа Петрова 
ни разказа историята на 
училището, разведе ни в 
учебните стаи, показа ни 
изложбите. Уникална е из-
ложбата, която ни връща в 
началото на миналия век. 
Родители и ученици са се 
постарали и създали кът 
на древните занаяти.
Разделихме се с тъга с 
училището, разделихме се 
с тъга и ние.
Благодарим ви за присъст-
вието и до нови срещи!

ор полк.Иван
 АПОСТОЛОВ

ОБЩИНА БАЛЧИК 
ОБЯВЯВА

откриването на процедура за организация и провеждане на 
търг с тайно наддаване с  предмет „Отдаване на част от об-

щински имот - публична общинска собственост, представляващ част 
от имот 
ПИ № 02508.76.4, по кадастрална карта на град Балчик.

1. Цел на търга: Отдаване под наем на част от общински имот - пуб-
лична общинска собственост, находящ се в гр.Балчик, жк. Балик, ул. 
„Д-р Желязко Бончев“, до бившата „ Автошкола“ ,  представляващ 
ПИ № 02508.76.4  по кадастралната карта на гр.Балчик. 
Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на пави-
лион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв.м ;
2. Начална годишна наемна цена: 156.60 лв. / сто педесет и шест лева и 
шестдесет стотинки/ без ДДС;
3. Срок на договора: 5 /пет / години;
4. До участие в  търг с тайно наддаване се допускат кандидати, които: 
4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;
4.2. да нямат публични задължения;
5. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва 
да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназна-
чение - за поставяне на павилион за извършване на търговска дей-
ност;
6. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ 
с включен ДДС, всеки работен ден от 20.07.2018г. до 15.00 часа на 
03.08.2018г. от касата на ОбА - Балчик;
7. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 
03.08.2018г.;
8. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 
часа на 03.08.2018г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, 
пл.“21-септември“ № 6;
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел „Обра-
зование, хуманитарни, социални и стопански дейности“, след предва-
рителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна 
документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.
Лице за контакт:  Андриана Иванова 
гл. специалист наеми: 057971054 

ОБЩИНА БАЛЧИК 
ОБЯВЯВА

откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен, 
неприсъствен конкурс с предмет „Отдаване на част от общински имот - частна общинска 
собственост, горска територия, находящ се в гр.Балчик, м.“Сухите лозя“, актуван с АОС 
№4158/12.12.2011г., представляващ ПИ №02508.88.845 по кадастралната карта на Община 
Балчик“
1.      Цел на конкурса: Отдаване на част от общински имот - частна общинска соб-
ственост, горска територия, находящ се в гр.Балчик, м.“Сухите лозя“, актуван с АОС 
№4158/12.12.2011г., представляващ ПИ №02508.88.845 по кадастралната карта на Община 
Балчик
Отдаваната под наем част от общинския имот е за разполагане и експлоатация на елек-
тронни съобщителни съоръжения с площ 500.00 м2.
2.      Начална годишна наемна цена: : 9 690.00 лв. / девет хиляди шестстотин и деветдесет 
лева/ без ДДС;
3.      Срок на договора: 3 /три/ години;
4.      До участие в публично оповестения, неприсъствен конкурс се допускат кандидати, 
които:
4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;
4.2. да нямат публични задължения;
5.      След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отда-
дения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за разполагане и експлоатация 
на електронни и съобщителни съоръжения.
6.      Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, 
всеки работен ден от 26.07.2018г. до 14.30 часа на 10.08.2018г. от касата на ОбА - Балчик;
7.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 10.08.2018г.;
8.      Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 на 10.08.2018г. в 
деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.“21-септември“ № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист СД, отдел „Образование, хуманитарни, 
социални и стопански дейности“, след предварителна уговорка и представяне на документ 
за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакти: Андриана Иванова - гл.специалист наеми     тел. 0579 7 10 54

Приемат се заявления за закупуване 
на карти за транспорт

Община Балчик уведо-
мява, че от 25.07.2018г. 
се приемат заявления 
за закупуване на або-
наментни карти с на-
маление за вътрешно-
градския транспорт и/
или в района на вилна 
зона до спирка „Оре-
хите” за периода ме-
сец септември – месец 
декември 2018г. Във 
връзка с внедряване 
на Регламента за за-
щита на лични данни, 
всички правоимащи е 
необходимо да подадат 
отново заявление за за-
купуване на карта, за да 
изразят съгласие лич-
ните им данни да бъдат 
обработвани и съхраня-
вани. Документите се 

подават в отдел ГРАО /
деловодство/ в Общин-
ска администрация – 
гр.Балчик.

Срок за подаване на за-
явления за закупуване 
на абонаментни карти 
с намаление за вътреш-
ноградски транспорт и/
или в района на вилна 
зона до спирка “Орехи-
те” са както следва:
- за месец IX, X, XI, 
XII 2018г. - от 25.07 до 
14.08.2018г.

Срок за издаване на 
картите в офиса на пре-
возвача са, както след-
ва:
- за месец IX, X, XI, 
XII - 2018г. - от 20.08 до 

05.09.2018г.

Не се разглеждат заяв-
ления, подадени след 
посочения краен срок 
и/или без приложени 
копия на документи /
разпореждане за от-
пускане на пенсия или 
решение на ТЕЛК за 
освидетелстване на 
трайно намалена рабо-
тоспособност - за хора 
с увреждания/.

Всички пенсионери и 
инвалиди, закупили 
карти за предходното 
тримесечие /за месе-
ците V, VI, VII 2018г./ 
ще могат да ги ползват 
и през месец август 
2018г. 


