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ОБЩИНA ОБЩИНA 
БАЛЧИКБАЛЧИК

ОТ 1 ЮНИ СЕ ПРИЕМАТОТ 1 ЮНИ СЕ ПРИЕМАТ
 МОЛБИ ЗА АБОНАМЕНТНИ  МОЛБИ ЗА АБОНАМЕНТНИ 

КАРТИКАРТИ
Община Балчик уведомява, че от 01.06.2017г. Община Балчик уведомява, че от 01.06.2017г. 
отново се приемат молби за закупуване на або-отново се приемат молби за закупуване на або-
наментни карти с намаление за вътрешноград-наментни карти с намаление за вътрешноград-
ския транспорт и/или в района на вилна зона до ския транспорт и/или в района на вилна зона до 
спирка „Орехите“. Картите са валидни за месе-спирка „Орехите“. Картите са валидни за месе-
ците VII, VIII, IX-2017г. Документите се подават ците VII, VIII, IX-2017г. Документите се подават 
в отдел ГРАО /деловодство/ в Общинска админи-в отдел ГРАО /деловодство/ в Общинска админи-

страция - гр.Балчик.страция - гр.Балчик.

Сроковете за подаване на молби за закупуване Сроковете за подаване на молби за закупуване 
на абонаментни карти с намаление за вътрешно-на абонаментни карти с намаление за вътрешно-
градски транспорт и/или в района на вилна зона градски транспорт и/или в района на вилна зона 

до спирка „Орехите“ са както следва:до спирка „Орехите“ са както следва:
-   за месец VII, VIII, IX   2017 г. -           -   за месец VII, VIII, IX   2017 г. -           

от 01.06 до 14.06.2017 г. от 01.06 до 14.06.2017 г. 
-  за месец X, XI, XII       2017 г.  - -  за месец X, XI, XII       2017 г.  - 

          от 01.09 до 13.09.2017 г.          от 01.09 до 13.09.2017 г.
  

Сроковете за издаване на картите в офиса на Сроковете за издаване на картите в офиса на 
превозвача са, както следва:превозвача са, както следва:

-  за месец VII, VIII, IX   2017 г. --  за месец VII, VIII, IX   2017 г. -
           от 19.06 до 30.06 2017 г.            от 19.06 до 30.06 2017 г. 

-  за месец X, XI, XII       2017г.  --  за месец X, XI, XII       2017г.  -
           от 18.09 до 29.09.2017г.           от 18.09 до 29.09.2017г.

Не се разглеждат молби, подадени след посоче-Не се разглеждат молби, подадени след посоче-
ния краен срок за съответния период и/или без ния краен срок за съответния период и/или без 
приложени копия на документи /разпореждане приложени копия на документи /разпореждане 
за отпускане на пенсия или решение на ТЕЛК за за отпускане на пенсия или решение на ТЕЛК за 
освидетелстване на трайно намалена работоспо-освидетелстване на трайно намалена работоспо-

собност - за инвалиди/.собност - за инвалиди/.
Документи за закупуване на карта не е необхо-Документи за закупуване на карта не е необхо-
димо да подават пенсионери и инвалиди, които димо да подават пенсионери и инвалиди, които 
имат закупена карта за предходното тримесечие. имат закупена карта за предходното тримесечие. 
Всички останали, които не са ползвали карта Всички останали, които не са ползвали карта 
през предходното тримесечие, са длъжни, в горе-през предходното тримесечие, са длъжни, в горе-
посочените срокове, да проверят дали името им посочените срокове, да проверят дали името им 
фигурира в списъка  или да подадат документи за фигурира в списъка  или да подадат документи за 
закупуване на карта в отдел ГРАО /деловодство/.закупуване на карта в отдел ГРАО /деловодство/.

Всички правоимащи с експертни решения на Всички правоимащи с експертни решения на 
ТЕЛК с изтекъл срок на валидност, е необходимо ТЕЛК с изтекъл срок на валидност, е необходимо 
да представят актуален документ в стая 105 /да представят актуален документ в стая 105 /

Общинска администрация - гр.Балчик/Общинска администрация - гр.Балчик/

Коледно чудо през май

се организира Коледен 
благотворителен базар и 
така да се съберат сред-
ства за екскурзия до Варна 
и посещение на няколко 
музея. Тази цел даде сили 
на учениците да работят 
качествено, отговорно и 
неуморно в часовете си за 
занимания по интереси. 
Изказваме  специална 

благодарност  на екипа 
на магазин „Аквилон“ за 
това, че ни предоставиха 
възможност да изложим 
изработените предмети на 
територията на магазина, 
за да могат те да дос-
тигнат до хората. Бяхме 
приети много топло и така 
получихме нужната ни 
подкрепа, за да направим 
детската мечта реалност.
Огромно благодаря и на 

всеки, който ни подпомог-
на като участва в Коледния 
базар! Благодаря на всички 

През октомври 2016 г. по 
идея на госпожа В. Ранге-
лова в ОУ „Васил Левски“, 
село Соколово,учениците 
в две групи за целодневна 
организация на учебния 
ден, започнаха да изработ-
ват предмети за Коледна 
украса. Не само, за да се 
подготвят за посрещането 
на веселия празник. 
Групата на пети и шес-

ти клас, ръководена от В. 
Рангелова и групата на 
втори и четвърти клас, 
ръководена от И. Османо-
ва, работиха задружно и с 
общи усилия за два месеца 
изработиха чудесни колед-
ни свещници от естест-
вени материали, коледни 
венци, апликирани и шити 
поздравителни картички за 
Коледа и играчки за елха.
Целта на този продъл-

жителен труд беше с из-
работените предмети да 

вас, жители и гости на 
белия град и на село Со-
колово, които прегърнахте 
идеята и помогнахте със 
свои средства да съберем 
нужната сума!
Коледния дух от зимата, 

който вие ни предадох-
те с вашата доброта и 
съпричастност, завърши 
своята магия през месец 
май и ние посетихме пет 
музея във Варна, благода-
рение на  вашата огромна 
сърдечност и желание да 
зарадвате децата, които ви 
показаха, че са трудолюби-
ви и сръчни. Те вложиха в 
изработените от тях пред-
мети своето вдъхновение и 
творческа мисъл, своя усет 
към красивото и копнежа 
да видят нови и непознати 
за тях ценности. 
По време на екскурзията 

децата видяха за пръв път 
богатството на морски-

те дълбини, изложено в 
Аквариума;във Военно-
морския музей научиха 
много интересни неща за 
корабите и морските бит-
ки; запознаха се с нашето 
звездно небе и участваха 
в „Космическо пътешест-
вие“, на което ни заведоха 
любезно звездните позна-
вачи от Планетариума; 
срещнаха се отблизо с рас-
тителния и животинския 
свят, из който ни разведо-
ха уредниците на Приро-
донаучния музей, децата 
видяха в Природонаучния 
музей и известната мечка 
Марта, в специално на-
правена за нея и за други 
животни диорама; посети-
ха и животните в Зоопарка, 
където се любуваха на 
маймунките и тигъра, но 
тигърът се ядоса от тях-
ното шумно любопитство 
и ги заплаши, че…. ако 
не са добри ученици през 
следващата учебна година, 
ще ги схруска на закуска с 
топъл чай и релаксираща 
музика.
Всичко това стана въз-

можно, благодарение на 
общото желание на много 
хора и тяхната толкова ва-
жна подкрепа. Сега децата 
знаят, че трудът и посто-
янството се отплащат, че 
хората са добри, че когато 
силно искаш да постигнеш 
нещо, то означава, че ти 
имаш сили да го направиш, 
нужно е просто да повяр-
ваш в себе си и да не се 
отказваш от целта си!

Вяра РАНГЕЛОВА

ОБЩИНA БАЛЧИКОБЩИНA БАЛЧИК
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 

ПОМЕЩЕНИЕ В ГРАД БАЛЧИКПОМЕЩЕНИЕ В ГРАД БАЛЧИК

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, при-На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, при-
ета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Ре-ета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Ре-
шение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 шение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 
г. по Протокол № 59 и Заповед № 374/09.05.2017 г. на Кмета на Община г. по Протокол № 59 и Заповед № 374/09.05.2017 г. на Кмета на Община 
Балчик.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, съгласно пред-оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно пред-
назначението си на :назначението си на :
        1.1. Помещение със санитарен възел с обща площ от 22.00 м2,         1.1. Помещение със санитарен възел с обща площ от 22.00 м2, 
като стая за почивка на персонал, находящо се на 2-ри етаж от нежи-като стая за почивка на персонал, находящо се на 2-ри етаж от нежи-
лищна сграда в гр. Балчик, ул.“Д-р Димитър Желев“ цялата с площ лищна сграда в гр. Балчик, ул.“Д-р Димитър Желев“ цялата с площ 
120,17 м2, актувана с АОС № 327 от 20.02.2009 г. - частна общинска 120,17 м2, актувана с АОС № 327 от 20.02.2009 г. - частна общинска 
собственост.собственост.
           2. Цел на конкурса : отдаване под наем на помещение със сани-           2. Цел на конкурса : отдаване под наем на помещение със сани-
тарен възел като стая за почивка на персонал.тарен възел като стая за почивка на персонал.
        3. Начална годишна наемна цена :        3. Начална годишна наемна цена :
430,32 лева /четиристотин и тридесет лева и тридесет и две стотинки/, 430,32 лева /четиристотин и тридесет лева и тридесет и две стотинки/, 
без ДДС.без ДДС.
           4. Срок на договора - от датата на сключване на договора за            4. Срок на договора - от датата на сключване на договора за 
наем до 16.05.2018 г.наем до 16.05.2018 г.
         5. До участие в публично оповестеният неприсъствен конкурс се          5. До участие в публично оповестеният неприсъствен конкурс се 
допускат кандидати които :допускат кандидати които :
         5.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;         5.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;
         5.2. да нямат задължения към Община Балчик;         5.2. да нямат задължения към Община Балчик;
         5.3. да извършват ресторантьорска дейност на територията на          5.3. да извършват ресторантьорска дейност на територията на 
гр.Балчик;гр.Балчик;
         6.След сключване на договора за наем спечелилият участник          6.След сключване на договора за наем спечелилият участник 
следва да :следва да :
         6.1. използва по горе посоченият имот, съгласно описаното пред-         6.1. използва по горе посоченият имот, съгласно описаното пред-
назначение, а именно като стая за почивка на персонал; назначение, а именно като стая за почивка на персонал; 
 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 18.05.2017 г. до 05.06.2017 г. до 15.00 ч. на ДДС, всеки работен ден от 18.05.2017 г. до 05.06.2017 г. до 15.00 ч. на 
касата на ОбА - Балчик.касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 05.06.2017 г. до Крайният срок за приемане на депозит за участие е 05.06.2017 г. до 
15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния 
център на ОбА - Балчик, адрес пл.“21-септември“ № 6.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 ОБЩИНA БАЛЧИКОБЩИНA БАЛЧИК

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ 
ПОД НАЕМ НА ПАВИЛИОНПОД НАЕМ НА ПАВИЛИОН

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 Про-27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Про-
токол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. токол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. 
по Протокол № 59; Решение № 131 по Протокол № по Протокол № 59; Решение № 131 по Протокол № 
9/25.04.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 435/2017 9/25.04.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 435/2017 

г. на Кмета на Община Балчикг. на Кмета на Община Балчик..
  

                  1. ОБЯВЯВА процедура за организация и 1. ОБЯВЯВА процедура за организация и 
провеждане на публично оповестен неприсъствен провеждане на публично оповестен неприсъствен 
конкурс за отдаване под наем, съгласно предназна-конкурс за отдаване под наем, съгласно предназна-
чението си на :чението си на :
        1.1. Павилион за продажба на закуски и па-        1.1. Павилион за продажба на закуски и па-
кетирани стоки с площ 20.00 м2, намиращ се в ОУ кетирани стоки с площ 20.00 м2, намиращ се в ОУ 
„Кирил и Методий“, гр. Балчик - публична общин-„Кирил и Методий“, гр. Балчик - публична общин-
ска собственост, актуван с АОС 394/24.10.2014 г.ска собственост, актуван с АОС 394/24.10.2014 г.
           2. Цел на конкурса : отдаване под наем            2. Цел на конкурса : отдаване под наем 
на павилион за продажба на закуски и пакетирани на павилион за продажба на закуски и пакетирани 
стоки.стоки.
        3. Начална годишна наемна цена :        3. Начална годишна наемна цена :
391,20 лв. /триста деветдесет и един лева и дваде-391,20 лв. /триста деветдесет и един лева и дваде-
сет стотинки/, без ДДС.сет стотинки/, без ДДС.
           4. Срок на договора - 5 год.           4. Срок на договора - 5 год.
        5. До участие в публично оповестеният не-        5. До участие в публично оповестеният не-
присъствен конкурс се допускат кандидати които :присъствен конкурс се допускат кандидати които :
       5.1. са регистрирани по ТЗ;       5.1. са регистрирани по ТЗ;
       5.2. да извършват дейност предмет на конкурса;       5.2. да извършват дейност предмет на конкурса;
       5.3. да нямат задължения към Община Балчик;       5.3. да нямат задължения към Община Балчик;
         6.След сключване на договора за наем спече-         6.След сключване на договора за наем спече-
лилият участник следва да :лилият участник следва да :
         6.1. използва по горе посоченият имот, съглас-         6.1. използва по горе посоченият имот, съглас-
но описаното предназначение; но описаното предназначение; 
         6.2. да спазва предмета на дейност - продажба          6.2. да спазва предмета на дейност - продажба 
на пакетирани стоки и закуски;на пакетирани стоки и закуски;
            Закупуване на конкурсна документация в             Закупуване на конкурсна документация в 
размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден 
от 25.05.2017 г. до 12.06.2017 г. до 15.00 ч. на каса-от 25.05.2017 г. до 12.06.2017 г. до 15.00 ч. на каса-
та на ОбА - Балчик.та на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е Крайният срок за приемане на депозит за участие е 
12.06.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата 12.06.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата 
дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА 
- Балчик, адрес пл.“21-септември“ № 6.- Балчик, адрес пл.“21-септември“ № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка Оглед се осигурява след предварителна уговорка 
и представяне на документ за закупена тръжна до-и представяне на документ за закупена тръжна до-
кументация в отдел „Образование, хуманитарни, кументация в отдел „Образование, хуманитарни, 
социални и стопански дейности“, стая № 105.социални и стопански дейности“, стая № 105.
 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова  За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова 

ОБЩИНA БАЛЧИКОБЩИНA БАЛЧИК
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН, ПРИСЪСТВЕН ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН, ПРИСЪСТВЕН 
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 7 БР. КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 7 БР. 

ПАВИЛИОНИ, АЛЕЯ „ДВОРЕЦА“ПАВИЛИОНИ, АЛЕЯ „ДВОРЕЦА“
На основание чл. 77, ал. 1 и ал.2 от от Наредба определяща реда за На основание чл. 77, ал. 1 и ал.2 от от Наредба определяща реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /
посл. изм. с Решение №531 по Протокол 37/27.02.2014г. на ОбС Бал-посл. изм. с Решение №531 по Протокол 37/27.02.2014г. на ОбС Бал-
чик/ и Решение №76 по Протокол 7/28.02.2017г. на Общински съвет чик/ и Решение №76 по Протокол 7/28.02.2017г. на Общински съвет 
Балчик Балчик 
1. ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА провеждане на публично оповес-1. ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА провеждане на публично оповес-
тен, присъствен конкурс за отдаване под наем на 7 бр. /седем броя/ тен, присъствен конкурс за отдаване под наем на 7 бр. /седем броя/ 
павилиони, всеки с площ 4,5 м2, находящи се на алея „Двореца“, павилиони, всеки с площ 4,5 м2, находящи се на алея „Двореца“, 
гр.Балчик - публична общинска собственостгр.Балчик - публична общинска собственост
2. Начална годишна наемна цена за всеки един от павилионите - 1 2. Начална годишна наемна цена за всеки един от павилионите - 1 
100.00 лв. / хиляда и сто лева/ без ДДС 100.00 лв. / хиляда и сто лева/ без ДДС 
3. Предложение за участие се подава в отдел ГРАО /деловодство/ в 3. Предложение за участие се подава в отдел ГРАО /деловодство/ в 
Община Балчик в срок от 25.05.2017 г. до 16.00 часа на 09.06.2017 г. Община Балчик в срок от 25.05.2017 г. до 16.00 часа на 09.06.2017 г. 
в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязват цялост-в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязват цялост-
ното наименование на конкурса, както и наименованието и адреса ното наименование на конкурса, както и наименованието и адреса 
на участника. на участника. 
Предложение, представено в незапечатан плик, е недействително. Предложение, представено в незапечатан плик, е недействително. 
4. Огледът на обектите /павилионите/ се осъществява съвместно 4. Огледът на обектите /павилионите/ се осъществява съвместно 
със специалист от отдел ОХССД, след предварителна уговорка и със специалист от отдел ОХССД, след предварителна уговорка и 
представяне на документ за закупена конкурсна документация в представяне на документ за закупена конкурсна документация в 
стая № 105 в Община Балчик. стая № 105 в Община Балчик. 
5. Документация за конкурса се получава срещу заплащане на сума 5. Документация за конкурса се получава срещу заплащане на сума 
от 12 лв. /дванадесет лева/ с ДДС от касата на Община Балчик, пл. от 12 лв. /дванадесет лева/ с ДДС от касата на Община Балчик, пл. 
„21-ви септември“ №6 от 25.05.2017 г. до 09.06.2017 г., всеки работен „21-ви септември“ №6 от 25.05.2017 г. до 09.06.2017 г., всеки работен 
ден от 8.00 до 16.00 часаден от 8.00 до 16.00 часа
6. Кандидатите за участие следва да:6. Кандидатите за участие следва да:
6.1. са регистрирани по Търговския закон със съответния предмет 6.1. са регистрирани по Търговския закон със съответния предмет 
на дейност, съгласно одобрена схема;на дейност, съгласно одобрена схема;
6.2. нямат задължения към Община Балчик6.2. нямат задължения към Община Балчик
7. В предложението за участие, всеки кандидат има право да посочи 7. В предложението за участие, всеки кандидат има право да посочи 
до три обекта, но може да спечели само един. В случаите, в които е до три обекта, но може да спечели само един. В случаите, в които е 
посочил повече от един обект, следва да подреди обектите по пред-посочил повече от един обект, следва да подреди обектите по пред-
почитание. почитание. 
8. След сключване на договора за наем, наемателят следва да спаз-8. След сключване на договора за наем, наемателят следва да спаз-
ва предмета на дейност на отдадения под наем търговски обект, съ-ва предмета на дейност на отдадения под наем търговски обект, съ-
гласно одобрена схема. гласно одобрена схема. 
  
Лице за контакти: Веселина Маринова - главен специалист наемиЛице за контакти: Веселина Маринова - главен специалист наеми
Общинска администрация Балчик, стая 105, тел. 0579 7 10 54 Общинска администрация Балчик, стая 105, тел. 0579 7 10 54 


