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КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 
НА МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТИНА МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТИ

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС 
- гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 
27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 

59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Ре-59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Ре-
шение № 23 по Протокол № 4 от 17.11.2016 г. на ОбС - Балчик и шение № 23 по Протокол № 4 от 17.11.2016 г. на ОбС - Балчик и 
Заповед № 6/2017 г. на Кмета на Община Балчик. Заповед № 6/2017 г. на Кмета на Община Балчик. 

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публич-1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публич-
но оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно но оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно 
предназначението си на :предназначението си на :
1.1.  Медицински кабинет № 204 /ендокринологичен/ с площ 17 м2 1.1.  Медицински кабинет № 204 /ендокринологичен/ с площ 17 м2 
1.2.  Медицински кабинет № 205 /офталмологичен/ с площ 25,14 м2 1.2.  Медицински кабинет № 205 /офталмологичен/ с площ 25,14 м2 
1.3.   Медицински кабинет № 207 /кардиологичен/ с площ 17,82 м2 1.3.   Медицински кабинет № 207 /кардиологичен/ с площ 17,82 м2 
1.4.  Медицински кабинет № 212 /дерматологичен/ с площ 18,51 м2 1.4.  Медицински кабинет № 212 /дерматологичен/ с площ 18,51 м2 
1.5.  Медицински кабинет № 213 /хирургичен/ с площ 43,08 м2 1.5.  Медицински кабинет № 213 /хирургичен/ с площ 43,08 м2 
2. Цел на конкурса : отдаване под наем на медицински кабинети.2. Цел на конкурса : отдаване под наем на медицински кабинети.
3. Начални годишни наемни цени :3. Начални годишни наемни цени :
3.1.65,28 лв. /шестдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/, без 3.1.65,28 лв. /шестдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/, без 
ДДС. ДДС. 
3.2.96,53 лв. /деветдесет и шест лева и петдесет и три стотинки/, без 3.2.96,53 лв. /деветдесет и шест лева и петдесет и три стотинки/, без 
ДДС.ДДС.
3.3.68,43 лв. /шестдесет и осем лева и четиридесет и три стотинки/, 3.3.68,43 лв. /шестдесет и осем лева и четиридесет и три стотинки/, 
без ДДС.без ДДС.
3.4.71,07 лв. /седемдесет и един лева и седем стотинки/, без ДДС.3.4.71,07 лв. /седемдесет и един лева и седем стотинки/, без ДДС.
3.5.165,43 лв. /сто шестдесет и пет лева и четиридесет и три стотин-3.5.165,43 лв. /сто шестдесет и пет лева и четиридесет и три стотин-
ки/, без ДДС,    съгл.  чл. 102 /4/ от Закона за лечебните заведения.ки/, без ДДС,    съгл.  чл. 102 /4/ от Закона за лечебните заведения.
4. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на до-4. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на до-
говора за наем.говора за наем.
5. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които са :5. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които са :
5.1. регистрирани по Търговския закон;5.1. регистрирани по Търговския закон;
5.2. завършили висше образование по медицина и притежават съот-5.2. завършили висше образование по медицина и притежават съот-
ветната специалност, отнасяща се за горепосочените кабинети; ветната специалност, отнасяща се за горепосочените кабинети; 
5.3. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Бал-5.3. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Бал-
чик;чик;
6.След сключване на договорите за наем, наемателите следва да из-6.След сключване на договорите за наем, наемателите следва да из-
ползват горепосочените имоти, като медицински кабинети и да не ползват горепосочените имоти, като медицински кабинети и да не 
променят предназначението им. променят предназначението им. 
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. 
ДДС, всеки работен ден от 12.01.2017 г. до 30.01.2017 г. до 15.00 ч. на ДДС, всеки работен ден от 12.01.2017 г. до 30.01.2017 г. до 15.00 ч. на 
касата на ОбА - Балчик.касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 30.01.2017 г. до Крайният срок за приемане на депозит за участие е 30.01.2017 г. до 
15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информацион-15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информацион-
ния център на ОбА - Балчик, адрес пл.“21-септември“ № 6.ния център на ОбА - Балчик, адрес пл.“21-септември“ № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на 
документ за закупена тръжна документация в отдел „Образование, документ за закупена тръжна документация в отдел „Образование, 
хуманитарни, социални и стопански дейности“, стая № 105.хуманитарни, социални и стопански дейности“, стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова  За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова 

Ветроходците от Морски Ветроходците от Морски 
клуб Балчик започнаха клуб Балчик започнаха 

2017 г. с Открито събрание2017 г. с Открито събрание

Стоян Георгиев представи   
Дневен ред от четири точки, 
по които,  след добронаме-
рени изказвания и предложе-
ния , протоколчикът  Тодор 
Първанов записа, че всички 
присъстващи одобряват отчета 
на треньора Александър Слав-
чев, който работи с  малките 
деца и участва във всички 
регати, предназначени за тях 
и за малките им плавателни 
съдове. През първото полуго-
дие треньорът работи с  9-13 
бр. начинаещи и 14-18 бр. 
напреднали деца, на възраст 
от 7 до 18 г. Сред тях се 
отличава през цялата година 
Мартин Пенев /17-годишен/, 
който е на първо място в клас 
„Лазер”,  Борислав Тодоров 
/10-годишен/е на второ място, 
а Вилислав Димитров /11-го-
дишен/– на трето място в клас 
„Оптимист” при последното 
им участие в Румъния , от 2 до 
4 декември 2016 г., в регатата 
„Мос  Николае” в Констанца. 
Тяхното отлично представяне 
в 10 състезания за малки 
лодки, откъдето са донесли 
23 медала /5 златни,  10 сре-
бърни и 8 бронзови/ е атестат 
за работата на сериозния им 
и амбициозен треньор Ал. 
Славчев. Той вече е насрочил 
по-натоварваща програма за 
трениране на 12 деца, които 
ще участват в регатите „24 
май” и „Добруджа Къп”, коя-
то наричаме по домашному 
Балчишката регата.  Мартин 
Пенев се готви към осемте 
медала от миналата година, 
които е извоювал, да прибави 
още един от предстоящата 
международна регата в Ефо-
рия Норд /Румъния/, от 22 до 
25 юни 2017 г. в клас „Лазер 
4.7”. През лятото към малките 
морски смелчаци се присъе-
диняват още 11 деца от други 
селища, които са през целия 
летен сезон в Балчик и Мор-

ският клуб става най-оживен 
и оптимистичен.
Морският клуб  е взел 

участие през 2016 г. в почти  
всички регати от Спортния 
календар на Българската фе-
дерация по ветроходство. На 
Държавното първенство  през 
март за лодки клас „ЯЛ 6” , 
което се провежда ежегодно 
във Варна, Николай Станев 
/”Общественик на 2009  г.”/ 
сподели, че винаги участват с 
три лодки и представят Мор-
ски клуб Балчик с извоюване 
на четвърто, трето място и  не 
напускат десятката, при  по-
вече от 30 участващи лодки. 
„Лодките са еднакви – казва 
той. Конкуренцията е голяма.  
Показват се интересни ветро-
ходни умения и спортна злоба. 
Състезанието е известно като 
„Регата 3-и март”, което се 
провежда във Варненското 
езеро, база „Бриз” за 64 по-
реден път.
За авторитета на Балчик 

като морски град е много 
красива картината на яхтите 
в залива по време на 4-те ре-
гати, които се провеждат тук. 
Затова  и младият ветроходец 
Васил Митев предложи в 
Интернет да има повече кли-
пове в сайта на Общината, във 
Фейсбук  и в други сайтове, 
свързани с града и морските 
спортове, особено по време на 
състезания. 
Предстоящите  регати  в 

Балчик са: „24 май”- меж-
дународна  /за клас „Опти-
мист”, „Кадет”, „Лазер 4.7”, 
„Лазер Радиал”, „Лазер Стан-
дарт”,420 и 470/, провежда 
се от 22 до 24 май 2017 г.;  
„Добруджа Къп 2017, Килови 
яхти” - международна /за клас 
IRC, IRC 1, ORC, Конрад 25 Р 
и Свободен/, провежда се от 
26 до 28 май 2017 г.; „Килови 
яхти”-държавно първенство 
/ за клас IRC/, провежда се 

от 8 до 10 септември 2017 
г.;”Добруджа Къп 2017 Шверт-
боти”- международна / за клас 
„Кадет”, „Оптимист”, „Ла-
зер 4.7”, „Лазер Стандарт”, 
„Лазер Радиал”, 420 и 470/, 
провежда се от 15 до 17 сеп-
тември 2017 г.
За доста натоварения ка-

лендар на Федерацията /34 ре-
гати и държавни първенства за 
2017 г./ в България, за участие 
в регати и в Румъния, ветро-
ходците имат неистова нужда 
от микробус, за пътуване до 
стартовите места на състеза-
нията и за придвижване на  
лодките. Прието бе решение 
за насочване на суми  по 5 000 
лв. от бюджетите на Морския 
клуб за 2016 и 2017 г., за да се 
образува минималната сума 
от 10 000 лв. за закупуване на 
микробус – втора употреба.  
УС гласуво зо съставяне на  
комисия /Стойчо Канавров и 
Бойко Тодоров/ , която има 
за задача да проучи пазара на 
доставчиците и намери подхо-
дящо возило, по възможност 
лизингово и по-ново. По пред-
ложение на Атанас Атанасов 
ще се потърсят и още въз-
можности сред досегашните 
спомоществователи и членове 
на Клуба  за дофинансиране 
на покупката. С новата при-
добивка на Морския клуб ще 
се облекчи Община Балчик, 
която досега поема всички 
транспортни  разходи за учас-
тия в морските турнири.
Клубното събрание завър-

ши с един увлекателен разказ 
на председателя Стоян Геор-
гиев за личния му принос в 
извоюваното четвърто място в 
трансатлантическото състеза-
ние на яхтата „Блу Меджик”, 
представила Морски клуб 
„Балчик” в ARC 2016. Той ше-
говито говори за прогизването 
от постоянен 8-дневен дъжд, 
после за безветрието, което 

ги превръща в шампиони по 
табла, за тайното наблюдение 
на конкурентните яхти, за бла-
годарността, че по сателитния 
телефон са имали постоянни 
сведения за местонахожде-
нието си спрямо останалите, 
за радостта, че са били ли-
дери за едно денонощие, за 
компенсирането на времето 
на безветрие с избиране на по-
обиколен път, но по-ветровит 
маршрут.
Стоян Георгиев разказа и 

за трудностите по бандажира-
нето на спинакера, по възста-
новяване на скъсаните въжета 
и пр. на „Блу Меджик”. В 
крайна сметка – класирането 
е престижно за клуба, за града 
и държавата ни, по този начин 
се разглежда участието и на 
другите две български лодки.  

 Много са  произшествията 
и куриозите, но желязната 
дисциплина  на организатори-
те, които имат опит от 30 със-
тезателни години не допускат 
инциденти с фатален изход, 
действа система за спасяване 
на бедстващи ветроходци, с 
което защитават престижа на 
регатата и привличат  довери-
ето на много яхтсмени. Тази 
година яхтите са били над 300 
на брой, а участниците – хиля-
ди, участващите държави – 32 
и сред тях малка България 
с три лодки: две от Варна и 
една от Балчик.  Във варнен-
ската „Агалина” , с шкипер 
Стефан Акрабов участва от 
балчиклията Николай Нико-
лов, който в момента е на ра-
бота в Норвегия, а лодката се 
класира на второ място в своя 
клас. Другата варненска лодка 
”Огинев” се връща 50 мили 
от своя предначертан път, 
за да помогне на бедстваща 
яхта, която поради технически 
причини не може да продължи 
и има нужда от гориво, за да 
се върне в Лас Палмас. На две 
лодки им падат мачтите и те 
също се връщат. Една лодка 
потъва, но хората са спасени. 
Примери, които показват, че 
на състезанието не може да 
се гледа само като на презоке-
ански круиз за развлечение и 
проверка на издържливостта .
Морски клуб - Балчик, в 

лицето на Стоян Георгиев, 
защитава ценностите на твър-
до морско поведение, с което 
заслужи почит и уважение. 
Сдружението „Българско на-
следство”, на което той лично 
помага през последните две 
години, като агробизнесмен 
и общински съветник, издига 
неговата кандидатура за „Об-
щественик на 2016 г.”

        Маруся КОСТОВА

В приятната атмосфера на хотел „Мистрал“ морските бал-В приятната атмосфера на хотел „Мистрал“ морските бал-
чиклии поговориха за многото предстоящи регати от Спортния чиклии поговориха за многото предстоящи регати от Спортния 
календар на федерацията по ветроходство. календар на федерацията по ветроходство. 

                                                             Фото: Илияна ДИМИТРОВА                                                              Фото: Илияна ДИМИТРОВА 

ВИЗИТКА
на Морския клуб - Балчик

Морският клуб в град Бал-
чик е създаден през 1946 го-
дина и през изминалата 2016 
година отбеляза своята достой-
на 70-годишнина.

Той е първият в страна-
та клуб, построил собствена 
сграда през 1965 год. и яхтено 
пристанище през 1985 год.

През годините на същест-
вуването му в него са обучени 
хиляди младежи-донаборници 
за ВМС. Ежегодно са под-
готвяни и по 70-80 души за 
капитан-лодкари.

Най-големите си успехи 
Морският клуб постига в дис-
циплините на морския спортен 
многобой /МСМ/. Многокра-
тен носител е на титли „Репу-
бликански шампион”  за жени 
и мъже.

Отрядът „Млад моряк” до-
казва многократно, че неговите 
възпитаници са сред най-под-
готвените в страната по кора-
бомоделизъм, морски възли, 
и т. н. Десетки са спечелени-
те медали и купи по морска 
сигнализация, ветроходство, 
гребане, водомоторен спорт, 
водни ски, плувен маратон, 
морски риболов, и др.

През 1976 год. Морският 
клуб в Балчик получава ви-
соката правителствена награ-
да - Орден на труда-златен. 
Сред спечелените отличия е 
и Диплом „Спортна слава на 
Родината”.

Морският клуб – Балчик 
даде на българския спорт 35 
майстори на спорта, над 20 
национални състезатели, сто-
тици разрядници и хиляди 

младежи, обучени в морските 
дисциплини.

Първи  и единствен начал-
ник на ОМК - Балчик е Мирко 
Мирков /2016/.

Верни наследници на пре-
дходните поколения днес, де-
сетки деца и младежи, се обу-
чават във възстановения през 
2007 год. Морския клуб – Бал-
чик на умения по ветроходство 
и  други морски дисциплини.

През 2016 година в тре-
нировки взимат участие 41 
деца, за които подготовката 
във ветроходния спорт се пре-
връща в школа за изковаване 
на характери и проверка за 
обичта им  към морето и пре-
дизвикателствата на морските 
дисциплини.
Настоящите състезатели по 

ветроходство взеха участие 
в 13 големи състезания през 
2016 год., а спечелените от тях 
отличия са 23, от тях:
Златни: 3;
Сребърни: 12;
Бронзови:   8.
От участия в държавните 

първенства има едно 2-ро 
място в клас „Кадет” за мла-
дежи и една 3-то място IRC – /
килови яхти/.
Безспорен успех за Морския 

клуб е участието на неговия 
сегашен председател Стоян Ге-
оргиев в атлантическата рега-
та, известна със съкращението 
си ARC, в екипажа на яхтата 
„Блу Меджик” с капитан Ни-
кола Попов. Яхтата потегли от 
яхтеното пристанище в Балчик 
на 2 октомври 2016 год., за да 
спази сроковете на организато-

рите за регистрация и участие 
в предварителния подготвите-
лен етап на регатата. 
От Канарските острови ях-

тата потегли на 20 ноември 
2016 г. и финишира в Родни 
бей на о.Санта Лусия на 10 
декември 2016 г. Екипажът 
се класира на престижното 
4-то място в своя клас Racing 
C и на четиринадесето в All 
Racing клас. Предварителният 
състав на екипажа включваше: 
собственика и капитан Ни-
кола Попов, Стоян Георгиев, 
Станислав Петков и Николай 
Николов, при старта Николай 
Николов се включва в състава 
на катамарана „Агалина” с ка-
питан Стефан Акрабов, който 
завоюва второто място в своя 
клас. На мястото на Николай 
Николов в екипажа е привле-
чен Омер Марголин от Израел, 
и с негово участие екипажът 
е попълнен, като лодката се 
класира на достойното 4-то  
място.

На дългия път през Атлан-
тика бе посветена  пресконфе-
ренцията на Стоян Георгиев, 
който разказа на присъства-
щите журналисти, гости и 
състезатели подробности за 
голямото предизвикателство и 
преодоляно препятствие наре-
чено  ARC 2016.

По данни от книгата на 
М.Мирков „70 години Мор-
ски клуб-Балчик” и отчета 
на треньора Ал. Славчев за 

2016 година, визитката със-
тави Илияна ДИМИТРОВА. 

Отчетоха добра екипна работа в зимната обстановка
Общински съвет за нама-

ляване на риска от бедствия в 
Община Балчик бе създаден на  
18 януари 2017 г. Той се ръко-
води от кмета Николай Ангелов 
и се регламентира от Закона за 
защита при бедствия. Съветът 
не е оперативен, а консулта-
тивен орган и основната му 
функция ще бъде планиране, 
стана ясно на срещата. В нея 
участваха представители на 
МВР, АПИ, ВиК, Енерго-Про, 
БКС, Спешна помощ. 

Присъстващите приеха до-
клад за защитата на населе-
нието и предприетите действия 
през 2016 година и направиха 
кратък анализ на работата на 
различните институции.

Кметът Николай Ангелов 
благодари на всички за екип-
ната работа през периода с 
усложнена зимна обстановка 
от началото на годината. По 
думите му Община Балчик се е 
справила най-добре в областта. 
Отчетено бе, че имаме добра 
техническа обезпеченост, но 
и това, че гражданите трябва 
да проявят повече дисциплина 
при тежки метеорологични 
условия и да се съобразяват с 
изискванията на властите. При 
почистването на улиците с при-
оритет ще остават основните 
пътни връзки. 

Анализът на причините за 
пожари в последните месеци 
налага извода, че много от 

комините на жилищата, както и 
в блоковете, не се почистват, а 
това води до запалвания.

Кметовете на села трябва 
да отделят повече внимание 
на възрастните и самотножи-
веещи хора, а като добра прак-
тика се отчете превантивното 
транспортиране на родилките 
и хората на хемодиализа до 
най-близката болница. Липсва 
обаче отработен механизъм за 
настаняване в кризисна ситуа-
ция за бездомни хора. 

Бобовец, Стражица и Рога-
чево са селата, в които водопо-
даването е проблемно и трябва 
да се предприемат действия от 
страна на ВиК-Добрич, за да 
се снабдяват нормално жите-

лите им.
Представителят на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ заяви, 
че е запознат с проблемните 
участъци по пътищата, но към 
този момент няма възможност 
да се осигурят още защитни 
мрежи против снегонавяване. 

Екипите на Енерго-Про ра-
ботят при 24 часови дежурства, 
а в кризисната ситуация преди 
дни някои от служителите са 
проявили героизъм в борбата 
с авариите. 

В заключение всички при-
състващи се обединиха в мне-
нието, че добрата екипна ра-
бота е в интерес на жителите 
на общината – съобщиха от 
ръководството на Балчик./Б.Т./

             


