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О Б Я В АО Б Я В А
ОБЩИНА БАЛЧИКОБЩИНА БАЛЧИК

          

На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет - Балчик и На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет - Балчик и 
Заповед № 1205/18.10.10.2016 г. на Кмета на община Балчик. Заповед № 1205/18.10.10.2016 г. на Кмета на община Балчик. 
     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за      Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на поземлени имоти както следва:продажба на поземлени имоти както следва:
1.1. Имот с идентификатор 66250.31.131 по кадастралната кар-1.1. Имот с идентификатор 66250.31.131 по кадастралната кар-
та и кадастралните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед та и кадастралните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед 
№300-5-97/06.11.2003 год. на Изпълнителния директор на АГКК, №300-5-97/06.11.2003 год. на Изпълнителния директор на АГКК, 
представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, 
с площ от 467 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собстве-с площ от 467 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собстве-
ност № 4652/08.04.2016 год., на цена не по-ниска от 799,00 лева /ност № 4652/08.04.2016 год., на цена не по-ниска от 799,00 лева /
седемстотин деветдесет и девет  лева/, като начална цена, за це-седемстотин деветдесет и девет  лева/, като начална цена, за це-
лия имот на спечелилите търга, физически или юридически лица.лия имот на спечелилите търга, физически или юридически лица.
1.2. Имот с идентификатор 66250.31.132 по кадастралната кар-1.2. Имот с идентификатор 66250.31.132 по кадастралната кар-
та и кадастралните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед та и кадастралните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед 
№300-5-97/06.11.2003 год. на Изпълнителния директор на АГКК, №300-5-97/06.11.2003 год. на Изпълнителния директор на АГКК, 
представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, 
с площ от 471 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собстве-с площ от 471 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собстве-
ност № 4653/08.04.2016 год., на цена не по-ниска от 815,00 лева /ност № 4653/08.04.2016 год., на цена не по-ниска от 815,00 лева /
осемстотин и петнадесет лева/, като начална цена, за целия осемстотин и петнадесет лева/, като начална цена, за целия 
имот на спечелилите търга, физически или юридически лица.имот на спечелилите търга, физически или юридически лица.
1.3. Имот с идентификатор 66250.13.124 по кадастралната кар-1.3. Имот с идентификатор 66250.13.124 по кадастралната кар-
та и кадастралните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед та и кадастралните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед 
№300-5-97/06.11.2003 год. на Изпълнителния директор на АГКК, №300-5-97/06.11.2003 год. на Изпълнителния директор на АГКК, 
представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива, 
с площ от 1121,00 кв.м., актуван с Акт за частна общинска соб-с площ от 1121,00 кв.м., актуван с Акт за частна общинска соб-
ственост № 4204/20.02.2012 год., на цена не по-ниска от 2063,00 ственост № 4204/20.02.2012 год., на цена не по-ниска от 2063,00 
лева /две хиляди и шестдесет и три лева/ като начална цена, за лева /две хиляди и шестдесет и три лева/ като начална цена, за 
целия имот.целия имот.
Търгът ще се проведе на 08.11.2016 год. / вторник / от 10 часа в Търгът ще се проведе на 08.11.2016 год. / вторник / от 10 часа в 
залата на Oбщинска администрация - Балчик на адрес: площад залата на Oбщинска администрация - Балчик на адрес: площад 
„21-ви Септември“ № 6.                   „21-ви Септември“ № 6.                   
     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 26.10.2016      Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 26.10.2016 
г. до 14 часа на 04.11.2016 г. на касата на Oбщинска администра-г. до 14 часа на 04.11.2016 г. на касата на Oбщинска администра-
ция - Балчик, ет.І.ция - Балчик, ет.І.
          Заявления за участие, комплектовани с изискуемите доку-          Заявления за участие, комплектовани с изискуемите доку-
менти и документ за внесения депозит се подават в срок до 15.00 менти и документ за внесения депозит се подават в срок до 15.00 
часа на 04.11.2016г. на информационния център на община Балчик.часа на 04.11.2016г. на информационния център на община Балчик.
     Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 10      Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 10 
до 12 часа, в периода от 31.10.2016 год. до 04.11.2016 год.до 12 часа, в периода от 31.10.2016 год. до 04.11.2016 год.
     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М. Мицев - главен експерт      Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М. Мицев - главен експерт 
ОПФ  ОПФ  

Началото на 
съветническата дейност 

на ОбС Балчик 
Първото заседание на новоизбрания Общин-
ски съвет - Балчик (мандат 2016-2019),  се 
състоя на 11 октомври 2016 г. (вторник) от 
09.00 часа в залата на НЧ “П. Хилендарски 
1870” Балчик.
  По силата на Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация /ЗМСМА/, 
първото заседание на новоизбрания общин-
ски съвет се свика от областния управител и 
се провежда в 14-дневен срок от обявяването 
на резултатите от изборите.
Пълномощията на общинските съветници 
възникват от деня на полагането на клетва, 
съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗМСМА.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 
23, ал. 1 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, във връзка с 
чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията об-
ластният управител г-жа Детелина Николова  
свика първото заседание на новоизбрания об-
щински съвет на Община Балчик на 11 октом-
ври 2016 година от 09.00 часа в Заседателна 
зала, етаж 1-ви в сградата на Община Балчик.
Преди началото на първото заседание, ново-
избраните общински съветници положиха 
клетва, съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.
Първото заседание имаше следния дневен 
ред:
1. Откриване на заседанието от най-въз-
растния общински съветник. Това успешно 
стори г-н Стефан Диков. Още в началото на 
заседанието той обяви от свое име и от името 
на д-р Маргарита Калинова, че напускат коа-
лицията ВМРО-БНД.
2. Избор на председател на Общинския съ-
вет. След проведеното тайно гласуване за 
председател на Общински съвет Балчик бе 
избран г-н Илиян Станоев от ГЕРБ. Другите 
двама предложени – г-н Атанас Жечев от БСП 
и г-н Атанас Атанасов от ВМРО, получиха по 
4 гласа.
Новоизбраният председател на ОбС г-н Или-
ян Станоев внесе предложение за избор на 
комисия за изготвяне на Правилник за орга-
низацията и дейността на Общински съвет 

Балчик, неговите комисии и взаимодействие-
то му с Общинска администрация, по реда на 
чл.21, ал.3 от ЗМСМА.
Взе се съответното РЕШЕНИЕ № 3: На ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 21, 
ал. 3 от ЗМЗМА, общински съвет Балчик из-
бира 7-членна временна комисия за изготвяне 
проект на Правилник за организацията и дей-
ността на общински съвет Балчик, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, както следва:
1. Атанас Илиев Атанасов
2. Атанас Жечев Георгиев
3. Велко Георгиев Михайлов
4. Гюнай Мюмюн Узун
5. Ася Тодорова Христова
6. Даниела Василева Пеловска 
7. Маргарита Калинова Вичева
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстваха - 17 об-
щински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ 
СЕ”.
Изгубили доверие в коалиционните си парт-
ньори – е обяснението за преминаването им 
като независими и оставането им в ОбС като 
такива на д-р М.Калинова и г-н Ст.Диков /
БНД/. 
11 гласа не стигнаха на инж.Пламен Парушев 
от Земеделския народен съюз от листата на 
„Силен Балчик” да влезе в Общинския съвет. 
12 гласа бяха необходими на г-н Кирил Ки-
рев, за да бъде пак най-младият съветник в 
Общинския съвет, както това стана в предния 
състав. Изтече срокът за отговор на техните 
жалби от Административния съд в Добрич.
Новоизбраните общински съветници успяха 
чрез медиите и лично да благодарят на свои-
те избиратели за доверието, което са им гла-
сували. А гражданите на Община Балчик ще 
очакват от съветниците да спазят заръката на 
областния управител г-жа Д.Николова: „Пом-
нете клетвата да спазвате върховенството на 
закона и да се ръководите от интересите на 
жителите на Община Балчик”.                                            
                                                                     /Б.Т./

Какво може да бъде видяно
в Художествената галерия - Балчик през 

есенните месеци

В Художествена гале-
рия – Балчик в момента 
е подредена пътуваща-
та изложба от Истори-
чески музей - Тутракан 
“100 години освобож-
дение на Добруджа. 
Добруджа в годините 
на Първата световна 
война 1916-1918 г.”. 
       Винилните платна 
илюстрират събитията 
в Добруджа в години-

те на Първата светов-
на война, Междусъ-
юзническата война и 
попадането на Южна 
Добруджа под румън-
ска окупация, ходът на 
военните действия през 
1916 година, освобож-
даването на Добруджа 
и др. Бойните дейст-
вия на Добруджанския 
фронт започват на 1 
септември 1916 г., ко-

гато България обявява 
война на Румъния. Най-
решителното и кръвоп-
ролитно сражение на 
този фронт през есента 
на 1916 г. се развива 
край град Тутракан, 
превърнат от румън-
ците в непревземаема 
крепост. Изложбата 
може да се разгледа до 
средата на следващия 
месец. 

До 4 ноември ще стои 
изложбата „Монетите 
на скицките царе”, коя-
то беше открита през 
месец май за Европей-
ския празник „Нощта 
на музеите”. Който не 
е имал възможността 
да я разгледа все още 
може да я посети.
В останалите зали на 
галерията са подредени 
експозиции от нейния 
фонд. Може да разгле-
дате изложбата от жи-
вописни платна на тема 
Балчик и морето, гра-
фични творби на бъл-
гарски майстори, както 
и познатата колекция 
на румънски художни-
ци, творили в Балчик 
началото на миналия 
век.
От месец октомври 
Художествената гале-
рия в Балчик работи с 
посетители със зимно 
работно време от 9.00-
12.00ч. и от 12.30-16.00 
ч., всеки делничен ден. 

 Николина Иванова- 
ХГ Балчик

За следващия сезон Албена ще 
“внесе” 30% от персонала си от 

Украйна
През следващия турис-
тически сезон 30-35 
на сто от персонала на 
курорта Албена ще е 
от Украйна. Това каза 
за Topnovini.bg изпъл-
нителният директор на 
най-голямата туристи-
ческа компания у нас 
Красимир Станев.
Той припомни, че това 
лято в курорта работиха 
250 студенти от Украй-
на. 
За следващата година 
те вече не трябва да са 
студенти, а работещи. 
„Подписали сме дого-
вор с фирмата, чрез коя-
то ще ги набираме. Сега 
започват посещения на 
нашите специалисти 
с фирмата-партньор в 
различни градове в Ук-
райна. Ако дойдат и 800, 
и тях няма да върнем. 
Тази година отзивите са 
много положителни за 
студентите украинци.
Те бяха много интели-
гентни, много усмих-
нати, много приятни. 
Нашите управители на 
хотели и ресторанти 
искат да се върнат тези, 
които бяха това лято, 
както и да вземем до-
пълнително персонал от 
Украйна. За съжаление, 
с български персонал 
не можем да осигурим 
заетост. Ако не бяха ук-

раинците, тази година 
няколко хотела в Албе-
на нямаше да отворят”, 
сподели Станев.
Той подчерта, че за 
следващия сезон от 
Украйна ще се търсят 
работници, освен за 
Албена. Заявени са сто 
човека за бране на пло-
дове, както и озелените-
ли, готвачи сервитьори. 
Предоставили сме спи-
сък от 15 длъжности. 
„Законодателството ще 
ни позволи официално 
да ги назначим на ра-
бота. Те да получават 
наравно с българите 
заплата, осигуровки, 
социални привилегии, 
които ползват нашите 
работници”, посочи из-
пълнителният директор 
на Албена. Той припом-
ни, че компанията тази 
година направи опити 
да привлече работна 
ръка и от Турция, но 
безуспешно, тъй като 
работещите в туризма 
там  са много скъпи.
За 2017 г. Албена ще 
има възможност да при-
влича работна ръка от 
цял свят. „Не зная дали 
няма да попаднем на 
интересни предложения 
от по-далечни държави 
– Индия, Непал. Отво-
рени сме и търсим пер-
сонал отвсякъде”, каза 

Станев.
Той посочи, че това лято 
в курорта са работили 
двама чужденци. „И от 
двамата сме много до-
волни, въпреки че не 
се получи много голям 
ефект сред гостите, за-
щото не им направихме 
достатъчно реклама. 
Но, догодина смятам да 
го направим. 
Единият е специалист 
по йога. Той е изклю-
чително ценен. Тази 
година имахме рехаби-
литатор китайка, която 
прави невероятни ма-
сажи по китайска пре-
сура на изключително 
високо ниво. Искаме 
да запазим това и да го 
развиваме по-нататък, 
защото, за специално-
стите, за които не мо-
жем да намерим бълга-
ри, особено в частта на 
балнеологията, рехаби-
литацията, екзотични 
кухни”, посочи Станев. 
Компанията ще търси и 
майстори готвачи от цял 
свят.
Тази година Албена 
увеличи фонд „Работна 
заплата” с около 20%. 
Дали ще има ново уве-
личение на заплатите 
през 2017 г.,  е рано да 
се каже. Възможно е то 
да е в рамките на 1 до 
3-5 %.


