РЕКЛАМНА
Ïóáëè÷åí òúðã ñ òàéíî íàääàâàíå çà
âèëíè èìîòè â “Áåëè ñêàëè”
На основаниечл. 35, ал. 1от ЗОС; чл. 44от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, изм. и доп. с Решение 748
по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решения № № 374, 373, 371, 372 и 375 от 24.09.2009 г. на
Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед №10/06.01..2014 г. на Кмета на Община Балчик.
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна
общинска собственост, както следва:
1. Незастроен, вилен УПИ № ІV, кв. 3, по ПУП на в.з.”Бели скали”, гр.
Балчик, представляващ ПИ № 02508.51.367 по кадастралната карта на гр.
Балчик, в.з.”Бели скали”, с площ от 1035 м2, при начална цена 36 432.00 лв.
(тридесет и шест хиляди четиристотин тридесет и два лева).
2. Незастроен, вилен УПИ№ V,кв. 3, по ПУПна в.з.”Бели скали”, гр. Балчик, представляващ
ПИ № 02508.51.368 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з.”Бели скали”, с площ от 679 м2, при
начална цена 23 900.80 лв. (двадесет и три хиляди и деветстотин лева и 80 ст.).
3. Незастроен, вилен УПИ № VІ,кв. 3, по ПУПна в.з.”Бели скали”, гр. Балчик, представляващ
ПИ № 02508.51.370 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з.”Бели скали”, с площ от 645 м2, при
начална цена 22 704.00 лв. (двадесет и две хиляди седемстотин и четири лева).
4. Незастроен,вилен УПИ № VІІ,кв. 3, по ПУПна в.з.”Бели скали”, гр. Балчик, представляващ
ПИ № 02508.51.369 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з.”Бели скали”, с площ от 703 м2, при
начална цена 24 745.60 лв. (двадесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и 60 ст.).
5.Незастроен, вилен УПИ № ІХ, кв. 3, по ПУПна в.з.”Бели скали”,гр. Балчик, представляващ
ПИ № 02508.51.374 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з.”Бели скали”, с площ от 621 м2, при
начална цена 21 859.20 лв. (двадесет и една хиляди осемстотин петдесет и девет лева и 20 ст.).
Търгът ще се проведе на 24.01.2014 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на
пл. “21 септември” № 6. Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 13.01.2014
г. до 22.01.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.Депозитът за участие в търга се внася на касата
на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 23.01.2014
г.Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00
ч. на 23.01.2014 г. в Информационния център на Община Балчик.
За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова
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Èçäàâàíå íà êàðòè ñ íàìàëåíèå çà
âúòðåøíîãðàäñêèÿ òðàíñïîðò íà
ïåíñèîíåðè

Община Балчик уведомява, че от 16.01.2014г. се приемат молби за
закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския
транспорт и/или в района на вилна зона до спирка “Орехите” по ред определен
със Заповед №51/13.01. 2014г. на кмета на общината.
1. Молби по образец могат да подават пенсионери и инвалиди с трайна
нетрудоспособност над 50% , с постоянен адрес на територията на община Балчик.
1.1. Формуляри могат да се получат от деловодството на Община Балчик и от клубовете
на пенсионера на територията на гр.Балчик.
1.2. Пенсионерите на възраст до 67 години и инвалидите подават молба лично, в
деловодството на Община Балчик, с представяне на документ за самоличност и приложени:
- копие от разпореждане за отпускане на пенсия
- копие от решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност;
1.3. Пенсионерите на възраст над 67 години подават молба лично, като представят
документ за самоличност.
1.4. Служител от отдел “ГРАО” /деловодство/ сверява данните от документа за
самоличност с попълнените в молбата и удостоверява това с подпис.
1.4. Завеждат се само коректно попълнени молби на пенсионери и инвалиди с постоянен
адрес на територията на Община Балчик.
2. Сроковете за подаване на молби за закупуване на абонаментни карти с намаление за
вътрешноградски транспорт и/или в района на вилна зона до спирка “Орехите” са както
следва:
*
за месец II, III ‘ 2014г.
от 16 до 23 януари 2014г.
*
за месец IV, V, VI ‘ 2014г.
от 26 февруари до 12 март 2014г.
*
за месец VII, VIII, IX ‘ 2014 г. от 02 до 11 юни 2014г.
*
за месец X, XI, XII ‘ 2014 г.
от 01 до 11 септември 2014г.
2.1. Не се разглеждат молби, подадени след посочения краен срок за съответния период
и/или без приложени копия на документи /разпореждане за отпускане на пенсия - за
пенсионери на възраст до 67г. или решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена
работоспособност - за инвалиди/.
Ñúîáùåíèå çà çàïëàùàíå íà äúëæèìè ñóìè çà
3.Комисия, назначена от кмета на общината разглежда молбите до 3 работни дни след
åë. åíåðãèÿ íà íàåìàòåëè íà òðîòîàðíî ïðàâîкрайния срок за подаване и изготвя протокол със списък на одобрените.
4.Утвърденият от кмета на Община Балчик списък се предава на превозвача “Пътнически
àëåÿ “Äâîðåöà”
Превози”
ЕООД, на който е възложено издаването на картите.
Община Балчик предоставя на вашето внимание списък с дължимите суми
5.
Сроковете за издаване на картите в офиса на превозвача са, както следва:
за ел. енергия на наематели на тротоарно право алея “Двореца” за 2013 г.,
*
за месец II, III ‘ 2014г.
от 28 януари до 07 февруари 2014г.
който може да намерите на касата на Общинска администрация, пл. “21
*
за месец IV, V, VI ‘ 2014г.
от 18 до 31 март 2014г.
септември” № 6. В срок до 30.04.2014 г. следва да се явите на касата в Инф.
*
за месец VII, VIII, IX ‘ 2014 г. от 17 до 30 юни 2014г.
център на ОбА - Балчик и да заплатите дължимите суми.
*
за месец X, XI, XII ‘ 2014 г.
от 17 до 30 септември 2014г.
· Списъкът с дължимите суми за ел. енергия на наематели на тротоарно право “Двореца”
5.1.При получаването се представя документ за самоличност и се предоставя актуална
е изготвен във връзка с проведена процедура за отдаване на свободни тротоарни площи снимка. Правоимащите заплащат за картата сума, предложена от превозвача “Пътнически
общинска собственост по алея “Двореца” /дясна страна/ и т. 6, раздел ІІІ от Договори за Превози” ЕООД, след проведено на 13.01.2014г. договаряне, както следва:
наем от 2011 г. и 2012 г., сключени между Общ. Балчик и наематели на павилиони на алея
- пенсионери до 67год. заплащат по 3.70 лева за карта на месец.
“Двореца”/дясна страна/.
- пенсионери над 67год. и инвалиди с трайна нетрудоспособност над 50% заплащат по
1.70 лева за карта на месец.
6. Правоимащите могат да получат карти в сроковете по т.5 от офиса на фирма
“Пътнически превози” ЕООД на ул. “Черно море” 41 /сградата на Автогара Балчик/.
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ Кмет на Община Балчик
Промяна на цени на билети в обществения транспорт.
Ïóáëè÷íà
ïîêàíà
çà
ïðåäñòàâÿíå íà îôåðòà
На основание Договор №450/12.08.2013г. за възлагане на обществен превоз на пътници и във
връзка с постъпило предложение от превозвача “Травел Балчик” ООД, Община Балчик уведомява,
“Ïåðèîäè÷íè äîñòàâêè íà åë. ìàòåðèàëè çà
че от 01.01.2014г., се променят цените на билетите по следните направления и часове на отпътуване:
íóæäèòå íà Îáùèíà Áàë÷èê”
Балчик - Варна цена на билет от 4.00лв на 4.50лв.
/часове на отпътуване от автогара Балчик 08.30, 12.30, 16.30/
Предмет на поръчката “Периодични доставки на ел. материали за нуждите
Балчик - Добрич цена на билет от 3.50лв на 4.00лв.
на Община Балчик”
/часове на отпътуване от автогара Балчик 07.00, 09.20, 14.00, 17.20/
Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 20.01.2014 г.
Балчик - Тригорци цена на билет от 2.50лв на 3.00лв.
Лице за приемане на офертите: Красимира Костова
/часове на отпътуване от автогара Балчик 07.30, 16.15/

Ïðîìÿíà íà öåíè íà áèëåòè â
îáùåñòâåíèÿ òðàíñïîðò

Настоящата покана е публикувана под номер 9024628 на сайта на АОП

