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ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН НЕПРИСЪСТВЕН КОН-
КУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ 
ИМОТИ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета 
с Решение № 238 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 № 37 на ОбС-
Балчик, Решение № 249 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед 
№ 1156/13.11.2017 г. на Кмета на Община Балчик. 
1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъст-
вен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за 
поставяне на 16 бр. РИЕ с обща площ 32,00 м2, а именно :
1.1. част от ПИ № 39459.501.275 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. реклам-
но - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;
1.2. част от ПИ № 39459.501.275 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. реклам-
но - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;
1.3. част от ПИ № 39459.501.275 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. реклам-
но - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;
1.4. част от ПИ № 39459.502.322 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. реклам-
но - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;
1.5. част от ПИ № 39459.502.321 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. реклам-
но - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;
1.6. част от ПИ № 39459.502.321 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. реклам-
но - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;
1.7. част от ПИ № 39459.502.316 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. реклам-
но - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;
 1.8. част от ПИ № 39459.502.139 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. реклам-
но - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;
1.9. част от ПИ № 39459.502.404 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. реклам-
но - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;
1.10. част от ПИ № 39459.503.75 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. реклам-
но - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;
1.11. част от ПИ № 39459.25.575 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. реклам-
но - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;
1.12. част от ПИ № 39459.501.262 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. ре-
кламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;
1.13. част от ПИ № 39459.503.91 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. реклам-
но - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;
1.14. част от ПИ № 39459.3.34 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно 
- информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;
1.15. част от ПИ № 39459.25.601 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. реклам-
но - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;
1.16. част от ПИ № 39459.25.601 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. реклам-
но - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;
2. Цел на конкурса : отдаване под наем на части от имоти за поставяне на рекламно - ин-
формационни елементи. 
3. Начална годишна наемна цена за обща площ от 32 м2 в размер на :
1 560,00 лв. /хиляда петстотин и шестдесет лева/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 
от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на 
Община Балчик.
4. Срок на договора - 3 (три) години.
5. Допускане до конкурса :
5.1. регистрирани по Търговския закон;
5.2. да нямат задължения към Община Балчик;
6.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава 
да :
6.1. извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешения за поставяне 
на рекламно информационни елементи;
6.2. използва горепосочените части от имоти за поставяне на рекламно - информационни 
елементи;
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен 
ден от 16.11.2017 г. до 01.12.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 01.12.2017 г. до 15,30 ч. и предло-
жение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес 
пл.“21-септември“ № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена 
тръжна документация в отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански дей-
ности“, стая № 105.
 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова 

ОБЩИНА БАЛЧИК

Болградски винен фестивал 2017 г.

път фестивалът е от два 
дни. Участниците бяха 
заели цялата централна 
зона на Болград, пред-
лагайки широка гама от 

вина, бесарабски закус-
ки, хранителни проду-
кти, сувенири за подаръ-

ци. 35 винари,35 дузини 
майстори на национална 
кухня и 35 майстори на 
изкуството участваха в 
състезанието, което има-
ше конкурсен характер.

Освен традиционни-
те бесарабски закуски: 
каурма, сирене и мили-
на, които бяха част от 
кулинарната програма, 
гостите можаха да опи-
тат и други национални 
ястия, които не участват 
в състезанието, но са 
широко представени на 
фестивала. Цялото това 
богатство бе безплатно 
за вкусване и на всички 
се хареса. 

Можеше да се видят 
автентични предмети от 
бита, предназначени за 
преработка на гроздето 
във вино и даже демон-
страция на този винен 
процес. 

Антон Киссе и Юрий 
Димчогло като идейни 
вдъхновители и спонсо-
ри се вписаха удачно в 
търговските палатки на 
българо-гагаузкия бит и 
култура.

По отношение на фес-
тивала, който помага за 
развитието и популяри-
зирането на Болградския 
регион, А.Киссе подчер-
та, че за бъдещето на ад-
министративното и тери-

Два дни продължиха 
веселията на 7-ия меж-
дународен винен фести-
вал „Болград винен фест 
2017“. За тези дни, над 

5 хиляди гости посетиха 
фестивала.

Самият фестивал се 
проведе в деня на ос-
новаването на Болград-
ския регион и показа 
същността си чрез фол-
клорен празник на цен-
тралния площад, където 
имаше сцена, палатки с 
участници във винфеста, 
представящи техните 
собствено произведени 
продукти. Местата за 
сядане побираха повече 
от 700 гости по едно и 
също време.

Народният депутат на 
Украйна Антон Киссе, 
заместник-председате-
лят на Одеския областен 
съвет Юрий Димчогло, 
Афанасий Самунжи – 
депутат от областния 
съвет, както и лидерите 
на Болградска област 
поздравиха всички в на-
чалото на фестивала и 
по случай 77-та годиш-
нина на българското об-
разование в района.

Антон Киссе благода-
ри на организаторите на 
фестивала за тяхната ис-
тинска титанична работа 
и също така отбеляза, че 
Болградският винфест е 
спечелил любов и при-
знание в различни части 
на Украйна. Благода-
рение на този празник, 
повече хора се срещат с 
културата и традициите 
на украинските  беса-
рабци.

Поздравявайки учас-
тниците и гостите в на-
чалото на фестивала, 
Юрий Димчогло също 
благодари на организато-
рите на празника, награ-
ди с почетен сертификат 
на регионалния съвет 
един от неизменните 
организатори на фес-
тивала, изпълнителен 
директор на Фонда за 
поддръжка на предпри-
емачеството в Болград-
ски район Сергей Мой-
сеенко.

Тази година за първи 

ториалното развитие на 
страната е необходимо 
да се запази регионът на 
Болградско. 

В рамките на фестива-
ла се проведе годишният 
конкурс „Човек на го-
дината от Болградско”. 
Получиха награди и по-
даръци 11 номинирани, 
които имат голям принос 
в различните области на 
живота на региона.

Заедно с победителите 
в състезанието, 7-годиш-
ният Богдан Матански 
беше удостоен с почетна 
диплома от районната 
администрация и ценна 
награда - футболната 
топка, дадена му за кура-
жа, смелостта, безстра-
шието, решителността 
и силата на волята за 
спасяване на свой давещ 

се съученик.
Специалната характе-

ристика на всеки фести-
вал, включително и на 
Болградския, е неговата 
културна програма.

Първият ден от фести-
вала приключи късно. На 
главната сцена имаше ху-
дожници от района, как-
то и солисти и колективи 
от България и Молдова.

На втория ден, гостите 
можеха да се докоснат до 
историята на народите 
на Украинска Бесарабия, 
като се наслаждават на 
уникален спектакъл - на 
български и на гагаузки-
те народни обеди. 

Гостите имаха възмож-
ност да видят тради-
ционна гагаузка сватба, 
инсценирана от само-
дейци на с. Дмитровка. 
Можеше да почувстват 
красотата на изключи-
телната национална бъл-
гарска церемония, пос-
ветена на втория ден на 
Великден, „На прът“, от 
представителите на село 
Городнее, а с.Бановка 
прогониха злите духове 
с множество кукери. 

Чрез споделяне на не-
говите впечатления от 
фестивала, заместник-
председателят на  ре-
гионалния съвет Юрий 
Димчогло предвижда 

увеличаване на турис-
тическия потенциал за 
региона.

Вторият ден от фес-
тивала бе за  награди на 
участниците в различни 
номинации. Също така, 
се проведе лотария, къ-
дето най-големите на-
гради бяха естествено 
най-добрите вина, пред-
ставени на фестивала. 
Най-доброто вино бе от 
град Измаил, Винена 
изба „Винария” и полу-
чи Главен приз: дъбова 
бъчонка и 6 литра вино. 

Без съмнение, цен-
тралното събитие на 
втория ден на фести-
вала бе определяне на 
победителите от трите 
състезания, проведени 
по време на фестивала, 
две от тях: за  най-до-
бро вино и национална 
закуска,които определи 
специална комисия от 
професионалисти. Тре-
тият конкурс е за награ-
дата на зрителите. Той 
по право е разглеждан 
за главен. Избира се 
винарин, за чието вино 
са поставени най-мно-
го купюри в специално 
място на палатката. 

Що се отнася до май-
сторите на вино, ко-
мисията по дегуста-
ция реши да отбележи 
всички вина, тези с 9 и 
повече точки от 10 въз-
можни. От 91 проби от 
млади вина и от стари 
вина, 36 вина събраха 
необходимия минимум 
точки. 

С решение на комиси-
ята отделно се направи 
оценка на продуктите 
от вино, представено от 
юридически лица и от 
аматьори.Специалните 
подаръци бяха дъбови 
бъчонки с маркирани 
производители. Вино-
то на Иван Димов от 
град Измаил спечели 5 
дипломи, а сред юри-
дическите лица, бяха 
получени 6 дипломи от 
Измаилската изба „Ви-
нария”.

Конкуренцията  за 
най-добри  национал-
ни закуски определи 
най-добрата милина на 
Константин Младинов 
от село Каракурт. Иван 
Радулов от село Алек-
сандровка за най-добро 
сирене. За най-вкусна 
каурма бе определена 
тази, изработена от Ни-
колай Ростолов от село 
Виноградное.

Наградата на зрители-
те, учредена от Съюза 
на предприемачите в 
Болградски район „Мо-
нолит”, бе завоювана 
от Михаил Иванович 
Фучеджи от с.Кубей. 

Боградска винена пирамида. 

Сирене с вкуса на миналото - с мляко и 
без химия.

Кукери от с.Бановка, родното място на ген.
Иван Колев.

Наградените на Винения Болградски фест. 

Награда той получи за 
трета поредна година и 
тя му бе връчена от изп.
директор на Болград-
ския фонд за поддръжка 
на предприемачеството 
Сергей Мойсеенко.

Фестивалът завърши 
като остави море от по-
ложителни емоции и 
надежда, че следващият 
BOLGRAD WINE FEST 
ще бъде по-добър.  

volnatv.com
Превод от руски: 

Маруся КОСТОВА


