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СЪОБЩЕНИЕ КЪМ СЪОБЩЕНИЕ КЪМ 
СТОПАНИТЕ НАСТОПАНИТЕ НА

  ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

Лицата, стопанисващи туристически обекти, Лицата, стопанисващи туристически обекти, 
които не са получили категорийната си символика които не са получили категорийната си символика 
- удостоверение за утвърдена категория и табела, е - удостоверение за утвърдена категория и табела, е 
необходимо да се явят в Община Балчик, стая 105, необходимо да се явят в Община Балчик, стая 105, 
за получаването й. При неизпълнение на задълже-за получаването й. При неизпълнение на задълже-
нието по чл.137, ал.1, т.4 от Закона за туризма, нието по чл.137, ал.1, т.4 от Закона за туризма, 
следва прекратяване на категорията и публично следва прекратяване на категорията и публично 
оповестяване чрез средствата за масово осведомя-оповестяване чрез средствата за масово осведомя-
ване.ване.

НЧ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ-1870” ГР. БАЛЧИКНЧ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ-1870” ГР. БАЛЧИК
ОБЯВАОБЯВА

Детска музикална школа към НЧ „Паисий Хилендар-
ски-1870” гр. Балчик, 

обявява свободни места в класовете по пиано и акордеон. 

Състав за популярни песни набира хористи.
За записвания всеки четвъртък от 14.00 часа на място в 

Читалището.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20 (3) ОТ ЗОПОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20 (3) ОТ ЗОП
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВАСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Обект на поръчката: Обект на поръчката: „Обзавеждане на ДГ „ЗНАМЕ НА МИРА” град „Обзавеждане на ДГ „ЗНАМЕ НА МИРА” град 
Балчик, община Балчик”Балчик, община Балчик”
Номер обществена поръчка в АОП:  Номер обществена поръчка в АОП:  90570639057063
За въпроси и допълнителна информация:  За въпроси и допълнителна информация:  Пламен Сидеров, телефон 0579 Пламен Сидеров, телефон 0579 
7104471044
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респек-Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респек-
тивно на куриер, на адрес: тивно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември „ № 6, 9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември „ № 6, 
Общинска администрация - гр. БалчикОбщинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 
0579 710460579 71046

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЩИНА БАЛЧИК 
На осн. чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, На осн. чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, 
приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., 

изм. и доп. с Решения № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и № изм. и доп. с Решения № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и № 
531 по Протокол № 37/27.02.2014 г.;  Заповед № 1173/11.10.2016 г. на 531 по Протокол № 37/27.02.2014 г.;  Заповед № 1173/11.10.2016 г. на 
кмета на Община Балчик, кмета на Община Балчик, 
1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично 1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично 
оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от 
имот - частна общинска собственост, както следва: имот - частна общинска собственост, както следва: 
Част от ПИ № 02508.73.64 по кад. карта на гр. Балчик (УПИ № Част от ПИ № 02508.73.64 по кад. карта на гр. Балчик (УПИ № 
І- за общ. обслужване и паркинг, кв. 26 по ПУП на гр. Балчик), ак-І- за общ. обслужване и паркинг, кв. 26 по ПУП на гр. Балчик), ак-
туван с АОС 3344/2008 г., с площ 200 кв.м (целият с площ 3237 туван с АОС 3344/2008 г., с площ 200 кв.м (целият с площ 3237 
кв.м) за поставяне на поставяеми обекти (фургони) в помощ на кв.м) за поставяне на поставяеми обекти (фургони) в помощ на 
извършване на строителни дейности. извършване на строителни дейности. 
2.  Цел на конкурса: отдаване под наем на част от имот – частна 2.  Цел на конкурса: отдаване под наем на част от имот – частна 
общинска собственост, за поставяне на поставяеми обекти в по-общинска собственост, за поставяне на поставяеми обекти в по-
мощ на извършване на строителни дейности. мощ на извършване на строителни дейности. 
  2.1. Начална наемна цена за период от 5 месеца: 3 230 лв., без   2.1. Начална наемна цена за период от 5 месеца: 3 230 лв., без 
ДДС. Наемната цена е определена, съгласно НБНЦОПТ на ОбС - ДДС. Наемната цена е определена, съгласно НБНЦОПТ на ОбС - 
Балчик; Балчик; 
  2.2. Срок на договора – 5 месеца от датата на подписване.   2.2. Срок на договора – 5 месеца от датата на подписване. 
  2.3. Условия за участие в конкурса:   2.3. Условия за участие в конкурса: 
2.3.1. да са регистрирани по ТЗ; 2.3.1. да са регистрирани по ТЗ; 
2.3.2. да развиват строителна дейност в имот (ПИ № 02508.73.50 2.3.2. да развиват строителна дейност в имот (ПИ № 02508.73.50 
по кад. карта на гр. Балчик); по кад. карта на гр. Балчик); 
2.3.3. да нямат задължения към Община Балчик; 2.3.3. да нямат задължения към Община Балчик; 
3. Кандидатът, спечелил конкурса, следва да постави поставяеми 3. Кандидатът, спечелил конкурса, следва да постави поставяеми 
обекти с обща площ 200 кв.м върху посочения имот. обекти с обща площ 200 кв.м върху посочения имот. 
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 13.10.2016 г. до 28.10.2016 г. до 15,00 ч. ДДС, всеки работен ден от 13.10.2016 г. до 28.10.2016 г. до 15,00 ч. 
на касата на ОбА - Балчик. на касата на ОбА - Балчик. 
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 28.10.2016 г. Крайният срок за приемане на депозит за участие е 28.10.2016 г. 
до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16,00 ч. в Информа-до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16,00 ч. в Информа-
ционния център на ОбА - Балчик, адрес пл. “21-ви септември” № 6. ционния център на ОбА - Балчик, адрес пл. “21-ви септември” № 6. 
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на 
документ за закупена конкурсна документация в отдел “Образова-документ за закупена конкурсна документация в отдел “Образова-
ние, хуманитарни, социални и стопански дейности”, стая № 105. ние, хуманитарни, социални и стопански дейности”, стая № 105. 
 За справки: тел. 0579 7-10-54 – Веселина Маринова  За справки: тел. 0579 7-10-54 – Веселина Маринова 

Започна се изпълне-
нието на инвести-
ционното намере-
ние да се построи 
магазин LIDL на 
поляната срещу 
училище „Ан-

тим I“ в Балчик.                                                                                       
Фото: Б.Т. 

В ЦДГ “Дъга” с.Гурково, общ.Балчик на децата четоха приказки кметът Тодор Тодоров, 
детските учителки Славяна Георгиева и Евгения Начева, най-младата баба Елисавета Па-
найотова, в библиотеката на селото при читалищния секретар Албена Войчева и техн.
секретар Дияна Димитрова. 
                                                                                                                Фото: Славяна ГЕОРГИЕВА 

 От 30-и септември до 8-и октомври в ДКИ КЦ “Двореца“ - Балчик и гр. Добрич в България, 
както и в румънския курорт “Венус“, се проведе седмото издание (в малък формат с фокус 
към визуалните изкуства) на Международния арт форум и фестивал  „WithoutBorders“ / 
”FaraFrontiere” / ”БезГраници“. В арт пленера участваха 20 визуални артисти от Румъния, 
България, Русия, Турция, Испания (Навара и Каталуния), Република Македония, Еквадор, 
САЩ, Нидерландия, Белгия и Германия.

Фото: Илияна ТОДОРОВА

“БезГраници” 2016


