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ОБЩИНА БАЛЧИКОБЩИНА БАЛЧИК

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРСПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБ-ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБ-

ЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
ЗА ПОСТАВЯНЕ НА БАНКОМАТЗА ПОСТАВЯНЕ НА БАНКОМАТ

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, 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 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 № доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 
531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Решение № 53/22.12.2016 г. 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Решение № 53/22.12.2016 г. 
на ОбС - Балчик и Заповед № 97/16.02.2017 г. на Кмета на Община на ОбС - Балчик и Заповед № 97/16.02.2017 г. на Кмета на Община 
Балчик.Балчик.
ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публич-оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публич-
на общинска собственост за поставяне на банкомат, а именно : на общинска собственост за поставяне на банкомат, а именно : 
1. Част от сградата на ОУ „Кирил и Методий“, с площ 1 м2 за 1. Част от сградата на ОУ „Кирил и Методий“, с площ 1 м2 за 
поставяне на банкомат, представляваща сграда с идентификатор поставяне на банкомат, представляваща сграда с идентификатор 
№ 02508.79.75.1 по кад. карта на гр. Балчик - публична общинска № 02508.79.75.1 по кад. карта на гр. Балчик - публична общинска 
собственост, актувана с АОС 394/24.10.2014 г.собственост, актувана с АОС 394/24.10.2014 г.
2.  Цел на конкурса: отдаване под наем на част от имот за поста-2.  Цел на конкурса: отдаване под наем на част от имот за поста-
вяне на банкомат.вяне на банкомат.
2.1. Начална годишна наемна цена:2.1. Начална годишна наемна цена:
- в размер на 39,00 лева /тридесет и девет лева/, без ДДС, съглас-- в размер на 39,00 лева /тридесет и девет лева/, без ДДС, съглас-
но Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински но Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински 
помещения и терени.  помещения и терени.  
2.2. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на 2.2. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на 
договора.договора.
2.3. Конкурсни условия:2.3. Конкурсни условия:
До участие се допускат кандидати, регистрирани по Търговския До участие се допускат кандидати, регистрирани по Търговския 
закон и притежаващи лиценз за банкова дейност. Същите следва закон и притежаващи лиценз за банкова дейност. Същите следва 
да нямат задължения към Община Балчик.да нямат задължения към Община Балчик.
След сключване на Договора за наем, наемателят се задължава да След сключване на Договора за наем, наемателят се задължава да 
спазва предмета на дейност. спазва предмета на дейност. 
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с 
вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.02.2017 г. до 13.03.2017 г. на вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.02.2017 г. до 13.03.2017 г. на 
касата на ОбА - Балчик.касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 13.03.2017 г. Крайният срок за приемане на депозит за участие е 13.03.2017 г. 
до 15,30 ч. и предложения на същата дата до 16,00 ч. в Информа-до 15,30 ч. и предложения на същата дата до 16,00 ч. в Информа-
ционния център на ОбА - Балчик, адрес пл.“21-септември“ № 6.ционния център на ОбА - Балчик, адрес пл.“21-септември“ № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне 
на документ за закупена тръжна документация в отдел „Образова-на документ за закупена тръжна 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 

През  деня децата 
облякоха розови фла-
нелки със символни 
знаци, проведоха те-
матичен Час на класа, 
наблюдаваха видео-
филми и презентация, 
образуваха в строй 

фигура на сърце, де-
филираха в двора на 
училището и поигра-
ха народни хора. През 
целия ден в между-
часията звучаха дет-
ски песни и призиви: 
„Не“- на насилието 

Учениците от ОУ 
“Св .Св .Кирил  и 
Методий“гр.Балчик 
отбелязаха 22 февру-
ари-Глобален ден за 
„Анти-тормоз“ и по-
пулярен като „Ден на 
розовата фланелка“. 

Mомент от образуването на  фигурата“сърце“ в двора на училището. Mомент от образуването на  фигурата“сърце“ в двора на училището. 
и тормоза - „да“-на 
толерантността и ува-
жението“. 

Станислав 
НИКОЛОВ

Директор на ОУ 
„Св.Св.Кирил и Ме-
тодий” гр.Балчик

Учениците от ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” 
отбелязаха Деня на розовата фланелка

ОБЩИНА БАЛЧИКОБЩИНА БАЛЧИК
ПРОЦЕДУРА ПО ОТДАВАНЕ НА СВОБОДНИ ТРОТОАРНИ ПЛОЩИ, ОБ-ПРОЦЕДУРА ПО ОТДАВАНЕ НА СВОБОДНИ ТРОТОАРНИ ПЛОЩИ, ОБ-
ЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПО АЛЕЯ „ДАМБА“ И АЛЕЯ „ДВОРЕЦА“, ГР. ЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПО АЛЕЯ „ДАМБА“ И АЛЕЯ „ДВОРЕЦА“, ГР. 

БАЛЧИКБАЛЧИК

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.22, 23 и 24, ал. 2 от НОАМТЦУ, приета с Решение №31 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.22, 23 и 24, ал. 2 от НОАМТЦУ, приета с Решение №31 
по Протокол №5 от 22.12.2016 г. на ОбС-Балчик и Заповед 96/16.02.2017 г. на Кмета на Община Балчик.по Протокол №5 от 22.12.2016 г. на ОбС-Балчик и Заповед 96/16.02.2017 г. на Кмета на Община Балчик.
1. Обявява процедура за отдаване на свободни тротоарни площи, общинска собственост, по алея „Дамба“ и 1. Обявява процедура за отдаване на свободни тротоарни площи, общинска собственост, по алея „Дамба“ и 
алея „Двореца“, гр. Балчик.алея „Двореца“, гр. Балчик.
2. Цел на процедурата: отдаване на тротоарни площи /3 м2/ за извършване на търговска дейност, съгласно 2. Цел на процедурата: отдаване на тротоарни площи /3 м2/ за извършване на търговска дейност, съгласно 
одобрена от Кмета на Община Балчик схема за ползване на тротоарна площ.одобрена от Кмета на Община Балчик схема за ползване на тротоарна площ.
2.1. Тротоарна такса в размер на 1,00 лв., без ДДС за 1 м2 на ден за периода 01.04 до 01.05.2017 г. и 2,00 лв., 2.1. Тротоарна такса в размер на 1,00 лв., без ДДС за 1 м2 на ден за периода 01.04 до 01.05.2017 г. и 2,00 лв., 
без ДДС за 1 м2 на ден за периода от 01.06 до 30.09.2017 г., за извършване на търговска дейност /с пред-без ДДС за 1 м2 на ден за периода от 01.06 до 30.09.2017 г., за извършване на търговска дейност /с пред-
мет - сувенири, бижутерия, сладолед, количка за бързо хранене, ядки, цветя, печатни изделия, пакетирани мет - сувенири, бижутерия, сладолед, количка за бързо хранене, ядки, цветя, печатни изделия, пакетирани 
подправки, бюро за обмяна на валута/, като общата сума възлиза в размер на 915,00 лв. /1098,00 лв. с вкл. подправки, бюро за обмяна на валута/, като общата сума възлиза в размер на 915,00 лв. /1098,00 лв. с вкл. 
ДДС /. Таксата е определена съгласно чл. 22, ал. 1, 4, 5, чл. 23, ал. 1 а/ и ал. 3 от НОАМТЦУ на ОбС - Балчик.ДДС /. Таксата е определена съгласно чл. 22, ал. 1, 4, 5, чл. 23, ал. 1 а/ и ал. 3 от НОАМТЦУ на ОбС - Балчик.
2.2. Тротоарна такса в размер на 1,00 лв., без ДДС за 1 м2 на ден за периода 01.04 до 01.05.2017 г. и 2,00 лв., 2.2. Тротоарна такса в размер на 1,00 лв., без ДДС за 1 м2 на ден за периода 01.04 до 01.05.2017 г. и 2,00 лв., 
без ДДС за 1 м2 на ден за периода от 01.06 до 30.09.2017 г., за извършване на търговска дейност /с предмет без ДДС за 1 м2 на ден за периода от 01.06 до 30.09.2017 г., за извършване на търговска дейност /с предмет 
- детски и развлекателни игри/, като общата сума възлиза в размер на 915,00 лв. /1098,00 лв. с вкл. ДДС/. - детски и развлекателни игри/, като общата сума възлиза в размер на 915,00 лв. /1098,00 лв. с вкл. ДДС/. 
Таксата е определена съгласно чл. 22, ал. 1, 4, 5, чл. 23, ал. 3, чл. 24, ал.2 от НОАМТЦУ на ОбС - Балчик.Таксата е определена съгласно чл. 22, ал. 1, 4, 5, чл. 23, ал. 3, чл. 24, ал.2 от НОАМТЦУ на ОбС - Балчик.
Периода за отдаване на площите по т. 2.1. и 2.2. е от 01.04.2017 г. - 30.09.2017 г.Периода за отдаване на площите по т. 2.1. и 2.2. е от 01.04.2017 г. - 30.09.2017 г.
2.3. Тротоарна такса в размер на 1,00 лв., без ДДС за 1 м2 на ден за периода 01.04 до 01.05.2017 г. и 2,00 2.3. Тротоарна такса в размер на 1,00 лв., без ДДС за 1 м2 на ден за периода 01.04 до 01.05.2017 г. и 2,00 
лв., без ДДС за 1 м2 на ден за периода от 01.06 до 30.09.2017 г. за продажба и изготвяне на художествени лв., без ДДС за 1 м2 на ден за периода от 01.06 до 30.09.2017 г. за продажба и изготвяне на художествени 
произведения. Таксата е определена съгласно чл. 22, ал. 1, 4, 5, чл. 23, ал. 1 а/ и ал. 3 от НОАМТЦУ на ОбС произведения. Таксата е определена съгласно чл. 22, ал. 1, 4, 5, чл. 23, ал. 1 а/ и ал. 3 от НОАМТЦУ на ОбС 
- Балчик.- Балчик.
Периода за отдаване на площите по т. 2.3. е от 01.04.2017 г. - 30.09.2017 г., като кандидатстващите следва да Периода за отдаване на площите по т. 2.3. е от 01.04.2017 г. - 30.09.2017 г., като кандидатстващите следва да 
посочат в заявлението за участие периода, за който ще развиват дейност /продажба и изготвяне на художест-посочат в заявлението за участие периода, за който ще развиват дейност /продажба и изготвяне на художест-
вени произведения/.вени произведения/.
3. Условия за участие:3. Условия за участие:
3.1. Регистрация на кандидатите по Търговския Закон /по т. 2.1 и 2.2./.3.1. Регистрация на кандидатите по Търговския Закон /по т. 2.1 и 2.2./.
По т. 2.3 кандидатът следва да е завършил или да се обучава към датата на подаване на заявлението за учас-По т. 2.3 кандидатът следва да е завършил или да се обучава към датата на подаване на заявлението за учас-
тие, образование в областта на изобразителното изкуство, или да притежава майсторско свидетелство. тие, образование в областта на изобразителното изкуство, или да притежава майсторско свидетелство. 
3.2. Всеки кандидат има право да участва само за един обект.3.2. Всеки кандидат има право да участва само за един обект.
3.3. Всеки кандидат следва да спазва предмета на дейност на отдадената му тротоарна площ, съгласно одо-3.3. Всеки кандидат следва да спазва предмета на дейност на отдадената му тротоарна площ, съгласно одо-
брената схема.брената схема.
3.4. Кандидатът следва да е коректен платец към Община Балчик.3.4. Кандидатът следва да е коректен платец към Община Балчик.
С предимство се  класират търговци с адресна регистрация на територията на Община Балчик, инвалиди и С предимство се  класират търговци с адресна регистрация на територията на Община Балчик, инвалиди и 
социално слаби.социално слаби.
Фирмите, кандидатстващи за тротоарна площ - общинска собственост по алея „Двореца“ /дясна страна - по-Фирмите, кандидатстващи за тротоарна площ - общинска собственост по алея „Двореца“ /дясна страна - по-
сока „Двореца“/ с предмет на дейност - продажба на сладолед при евентуалното спечелване на съответното сока „Двореца“/ с предмет на дейност - продажба на сладолед при евентуалното спечелване на съответното 
място следва да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасантен електромер и свързване към сис-място следва да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасантен електромер и свързване към сис-
темата на Общ. Балчик /гл. електромер на Общ. Балчик/. Разходите се поемат от фирмата кандидатстваща темата на Общ. Балчик /гл. електромер на Общ. Балчик/. Разходите се поемат от фирмата кандидатстваща 
за тротоарната площ.за тротоарната площ.
Преди започване на дейността де се съзира съответното длъжностно лице от ОбА - Балчик / Добри Добрев - Преди започване на дейността де се съзира съответното длъжностно лице от ОбА - Балчик / Добри Добрев - 
гл. енергетик, тел. 0895/554 036 /, като му се предостави начални данни и дата на засичане. Същото да бъде гл. енергетик, тел. 0895/554 036 /, като му се предостави начални данни и дата на засичане. Същото да бъде 
извършено и в края на летният сезон /не по късно от 05.10.2017 г./, за да се определи сумата за плащане.извършено и в края на летният сезон /не по късно от 05.10.2017 г./, за да се определи сумата за плащане.
Фирмите, кандидатстващи за тротоарно площ - общинска собственост по алея „Двореца“ /дясна страна - Фирмите, кандидатстващи за тротоарно площ - общинска собственост по алея „Двореца“ /дясна страна - 
посока „Двореца“/ с предмет на дейност - продажба на сувенири и др. след евентуално спечелване на мяс-посока „Двореца“/ с предмет на дейност - продажба на сувенири и др. след евентуално спечелване на мяс-
тото следва при упражняване на търговската дейност да използват единствено електричество за осветление. тото следва при упражняване на търговската дейност да използват единствено електричество за осветление. 
Същите могат да използват гл. електромер на Общ. Балчик или да се обърнат към лицензирана фирма за Същите могат да използват гл. електромер на Общ. Балчик или да се обърнат към лицензирана фирма за 
монтаж на пасантен електромер и свързване към системата на Общ. Балчик, като разходите се поемат от монтаж на пасантен електромер и свързване към системата на Общ. Балчик, като разходите се поемат от 
фирмата кандидатстваща за тротоарната площ. В края на летният сезон ще им бъде определена сума за пла-фирмата кандидатстваща за тротоарната площ. В края на летният сезон ще им бъде определена сума за пла-
щане от Общ. Балчик.щане от Общ. Балчик.
4. Документи за участие в класирането :4. Документи за участие в класирането :
4.1. Декларация, че лицето няма задължения към Община Балчик /проверява се служебно/ - Приложение № 3.4.1. Декларация, че лицето няма задължения към Община Балчик /проверява се служебно/ - Приложение № 3.
4.2. Декларация, че лицето ще спазва предмета на дейност на отдаденото тротоарно право - Приложение № 2.   4.2. Декларация, че лицето ще спазва предмета на дейност на отдаденото тротоарно право - Приложение № 2.   
4.3. Заявление - декларация за участие по образец.4.3. Заявление - декларация за участие по образец.
4.4. Декларация в свободен текст, отразяваща желанието на фирмата, отнасящо се до използване на електро-4.4. Декларация в свободен текст, отразяваща желанието на фирмата, отнасящо се до използване на електро-
енергия по време на летния сезон- Приложение №1.енергия по време на летния сезон- Приложение №1.
4.5. Копие от диплома /в областта на изобразителното изкуство/, копие от студентска книжка /за обучаващи-4.5. Копие от диплома /в областта на изобразителното изкуство/, копие от студентска книжка /за обучаващи-
те се към датата на подаване на заявлението/ или майстте се към датата на подаване на заявлението/ или майсторско свидетелство.орско свидетелство.
Комплектите с необходимите декларации се получават от стая № 105, отдел „ОХССД“ в ОбА - Балчик.Комплектите с необходимите декларации се получават от стая № 105, отдел „ОХССД“ в ОбА - Балчик.
Срокът за приемане на предложения за участие е от 23.02.2017 г. до 16.03.2017 г. до 16.20 ч. в информацион-Срокът за приемане на предложения за участие е от 23.02.2017 г. до 16.03.2017 г. до 16.20 ч. в информацион-
ния център на ОбА - Балчик, адрес пл. „21 ІХ“ № 6. ния център на ОбА - Балчик, адрес пл. „21 ІХ“ № 6. 
В седем дневен срок след крайната дата на приемане на предложенията за участие, комисията разглежда В седем дневен срок след крайната дата на приемане на предложенията за участие, комисията разглежда 
постъпилите заявления и изготвя списък на одобрените кандидати. Списъкът се представя за съгласуване постъпилите заявления и изготвя списък на одобрените кандидати. Списъкът се представя за съгласуване 
на Кмета на Община Балчик, след което се поставя на видно място на информационното табло в Община на Кмета на Община Балчик, след което се поставя на видно място на информационното табло в Община 
Балчик и се публикува в интернет страницата на общината - www.balchik.bg.Балчик и се публикува в интернет страницата на общината - www.balchik.bg.
Одобрените кандидати следва да заплатят дължимите суми в срок до 31.03.2017 г. на касата на Община Одобрените кандидати следва да заплатят дължимите суми в срок до 31.03.2017 г. на касата на Община 
Балчик. Тротоарните площи /места, съгласно одобрена схема/, за които не е заплатена такса в срок ще бъдат Балчик. Тротоарните площи /места, съгласно одобрена схема/, за които не е заплатена такса в срок ще бъдат 
предоставени на други кандидати.предоставени на други кандидати.
На всички одобрени и заплатили в срок ще бъдат изготвени Разрешителни за извършване на търговска дей-На всички одобрени и заплатили в срок ще бъдат изготвени Разрешителни за извършване на търговска дей-
ност. ност. 

За справки : тел. 0579/7 - 10 - 54 Веселина Маринова.За справки : тел. 0579/7 - 10 - 54 Веселина Маринова.

(епиграма)(епиграма)

Какъв е този силен ураган?Какъв е този силен ураган?
Дали луната, Дали луната, 
богинята на тъмнината, богинята на тъмнината, 
размътила е пак водата?размътила е пак водата?
Или Нептун със жезъла си Или Нептун със жезъла си 
удря разярен вълната?удря разярен вълната?
Дали пък духовете морски, Дали пък духовете морски, 
открили амфорите с вино,открили амфорите с вино,
 в потънал кораб и препили  в потънал кораб и препили 
се карат помежду си за пари?се карат помежду си за пари?
По тез въпроси „мили” По тез въпроси „мили” 
вещ е само капитан Кущи.вещ е само капитан Кущи.

(Д-р Димитър Станков, февруари 2017 г. Берлин)(Д-р Димитър Станков, февруари 2017 г. Берлин)

Рис. Валентин ШалтевРис. Валентин Шалтев
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