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Община  Балчик  ни
уведомява,  че  при  про-
веденото на 28 февруари
2012 г. договаряне за въз-
лагане  на  обществена
поръчка с предмет „За-
купуване на абонамент-
ни карти и транспортно
обслужване по вътреш-
ни градски линии на пен-
сионери  и инвалиди  с
трайна  нетрудоспособ-
ност през 2012 г.” за пен-
сионери до 67 г. таксата е
3.70 лв. на месец, а за те-
зи, които са над 67 г. так-
сата е 1.70 лв. на месец. В
ОбА Балчик са постъпи-
ли 492 молби в установе-
ния срок от пенсионери.
докато за м.януари и фе-
вруари са закупени едва
52 карти от пенсионери.

От 5 март  ПП”Пътни-
чески превози „ ЕООД
Добрич  в  офиса  си  в
гр.Балчик с отговорник
г-жа Таня Шопска запо-
чна  разпродажба  на
карти за м.март, април,

май и юни, като същите
не важат за допълнител-
на градска №3 на фир-
мата, ръководена от Ма-
рин Хаджиев.

Срок  за  подаване  на
заявления за ползване на
карти с намаление за въ-
трешен градски  транс-
порт  за месеците  юли,
август , септември е от 1
юни до 15 юни 2012 г.; за
месеците октомври, но-
ември и декември е от 1
до 14 септември. Молби-
те, подадени след посо-
чения краен срок, не се
разглеждат. А определе-
ната  от кмета  комисия
ще разгледа и одобри по-
дадените  молби  3  дни
след крайния срок за по-
даване, ще изготвя про-
токол със списък на одо-
брените. Издаването на
картите ще става в офи-
са  на  превозвача  ПП
„Пътнически  превози”
ЕООД Добрич в балчи-
шката автогара и ще за-
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почне  6  работни  дни
след решението на коми-
сията:  за  март,  април,
май, юни – от 5 март; за
юли, август, септември –
от 22 юни; за октомври,
ноември, декември – от
21 септември.

Драги  съграждани,
мили пенсионери, сега
да благодарим на прези-
дента на ПП „Пътничес-
ки превози” ЕООД Доб-
рич г-н Валентин Васи-
лев, който е намалил ме-
сечната такса с 2 лева,
така че всеки от ползва-
щите карта с намаление
се храни с подарък два
хляба всеки месец. Как-
во по-благородно, как-
во по-хубаво! Един бо-
нус, даден за балчишки-
те пенсионери!

Дано  от  своя  страна
премиерът да не разбе-
ре това и не се наложи
да  връщаме  бонуса  в
държавната хазна.

Екип 2 на БТ

Служителите на ПП”Пътнически превози” Добрич изпълняват съвестно задъл-
женията си - билетопродавачката Пепа Димитрова и шофьорът Ставри Ставрев.

Îòêðèâàíå íà Áèáëèîòå÷íî -
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С прекрасна програма, изготвена от библиотечния екип на ч-ще “П. Хилендарски - 1870г.” на 1 март
2012г. бе открит седмия по ред в Общината Библиотечно - информационен център, осъществен по
Програма “Глоб@лни библиотеки - България”, с партньорството на Общ. Балчик.

На снимката: Николай Ангелов (кмет на Общината) заедно с библиотечните работници и най-малките
читатели на библиотеката - бъдещи ползватели на Библиотечния - информационния център.

Окръжен  съд    Доб-
рич, обяви за решаване
гражданското дело, об-
разувано по иск на дър-
жавата чрез Министъра
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то, чрез пълномощника
си Областния управител
на област Добрич сре-
щу „ЗАРИ СС” ООД  гр.
Балчик. Държавата пре-
тендира да бъде прогла-
сен като нищожен дого-
вор  от  09.07.2009  г.,
сключен от бившия Об-
ластен  управител  Ер-
динч Хаджиев като про-
давач и дружеството ка-
то купувач на недвижим
имот с площ от 4 813 кв.
м., актуван като частна
държавна собственост,
на ответника е продаден
имот със статут на изк-
лючителна  държавна
собственост в  наруше-
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ние  на  Конституцията
на Република България
и на Закона за държав-
ната собственост. Иска
се да бъде признато за
установено, че имотът е
собственост на държа-
вата, дружеството да бъ-
де  осъдено  да  предаде
владението му на ище-
ца. Претенцията на дър-
жавата  е  оценена  на
113 707,12 лв.

В исковата молба на
МРРБ се твърди, че имо-
тът е изключителна дър-
жавна собственост и не-
правилно е бил актуван
като частна  държавна
собственост.  Имоти  от
неговия вид не може да
бъдат  продавани,  тъй
като са част от хидроте-
хническо,  брегоукреп-
ващо  съоръжение   -
Дамба в гр. Балчик, изг-
радено в акваторията на

Черно море. Строител-
ството му е осъществе-
но по проект с европей-
ски средства в рамките
на Проект „България  за-
щита на речните и мор-
ските брегове от ерози-
ята и абразията на вода-
та  и  свързаните  с  тях
свлачищни процеси” и
е финансиран чрез дър-
жавен заем от ЕИБ. На-
рушени са разпоредби-
те на Закона за управле-
ние  на  Черноморското
крайбрежие,  в  който  е
предвидено, че не могат
да бъдат обявени за ча-
стна държавна собстве-
ност и да бъдат предмет
на разпоредителни сдел-
ки брегоукрепителните
и брегозащитните сис-
теми. Предвид това до-
говорът за продажба на
имота  е  с  невъзможен
предмет.

Ответникът по делото
оспорва основателността
на  предявените  искове.
Той претендира, че Зако-
нът за задълженията и до-
говорите му дава основа-
ние за задържи имота, до-
като получи платената за
него цена на ищеца.

Съдът прие по делото
съдебно-техническа екс-
пертиза, чието заключе-
ние показва, че имотът е
бил записан в кадастрал-
ната  карта  с  начин  на
трайно ползване  морс-
ки плажове, трайно пре-
дназначение  водни пло-
щи, собственост на дър-
жавата и като публична
държавна собственост.

Решението на  Окръ-
жен  съд    Добрич,  ще
бъде  произнесено  в  1-
месечния законов срок.

Кремена
КАПРАЛОВА
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През месец март  започ-
ва  приемането на  заявле-
ния от кандидатите за при-
емни  родители по проект
„И аз имам семейство”, по
който  община  Балчик  е
партньор.  Приоритетно
ще се търсят семейства за
децата от 0 до 3 години. Ус-
лугата приемна грижа е до-
броволна, професионална
и заместваща.  Приемните
родители  ще  получават
възнаграждение за отглеж-
дане на дете, а професио-
налните приемни родители
ще  получават  и  трудово
възнаграждение, определе-
но в процент от минимал-
ната  работна  заплата  за
страната, съобразно  броя
на  децата. Приемен роди-
тел с едно дете ще получа-
ва  130%  от минималната
работна заплата, за две де-
ца  140% и за три деца съо-
тветно 150%. Освен  тези
средства приемният роди-
тел  ще получава  месечна
издръжка за всяко дете, ка-
то за дете от 0 до 3 г. е 260
лв.; от 3 до 14 г. е 227.50лв;
от 14 до 18 г., а ако учи до
20 г.  260лв..

При подаване на заявле-
нието кандидатите за при-

емно  семейство  прилагат
към  него  следните  доку-
менти, описани в чл. 8, ал.1,
т.1-7 от НУРКПУПС:

1. Копие от документ за
самоличност; 2. документ
от ЕСГРАОН, че не са пос-
тавени под запрещение, не
са  лишени от  родителски
права или не са с ограни-
чени родителски права; 3.
декларация, че не са нали-
це  обстоятелствата  по
чл.32, т.4-7 от ЗЗД; 4. ме-
дицинско  удостоверение,
че не страдат от болести по
чл.32, т.8 от ЗЗД; 5. доку-
мент,  удостоверяващ,  че
кандидатите не получават
месечни социални помощи
по  реда на  ЗСП, освен  в
случаите на кандидати за
професионално  приемно
семейство; 6. свидетелство
за съдимост; 7. документ,
удостоверяващ, че  срещу
кандидатите  за  приемно
семейство  не е  образува-
но наказателно производ-
ство за умишлено престъ-
пление от общ характер.

Социалните  работници
от екипът по приемна гри-
жа ще преминат петднев-
но въвеждащо обучение. В
обучението ще се включат

15  общини,  което  ще  се
проведе с цел придобива-
не  на  компетентност  за
предоставяне на услугата.
Обучението включва запо-
знаване същността на при-
емната  грижа, процеса  и
спецификата на организа-
ция на услугата, начини на
мотивиране на кандидати-
те, изготвяне на оцените-
лен доклад за представяне
пред комисията по прием-
на грижа. Проектът „И аз
имам семейство” се реали-
зира от Агенцията  за  со-
циално подпомагане в пар-
тньорство  с община  Бал-
чик. Кметът  на град  Бал-
чик  -   Николай  Ангелов
подписа партньорско спо-
разумение с Агенцията за
социално подпомагане  за
изпълнение на проект „И
аз имам семейство”, финан-
сиран по Оперативна про-
грама  „Развитие на чове-
шките ресурси”, съфинан-
сирана от Европейския со-
циален фонд на Европейс-
кия съюз.

ЕПГ  община  Балчик:
Дария   Малева  и  Ирина
Петрова,  ул.  Дионисопо-
лис  2,  тел.  7  22  09,
balchik_priemna_grija@mail.bg

“Публичен търг с тайно
наддаване за продажба на
недвижими имоти, предста-
вляващи ПИ 02508.72.98 и
ПИ 02508.69.111.

На  основание  чл.  35,
ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от
НОРПУРОИ  на  ОбС-
Балчик, приета с Решение
№  238/27.02.2009  г.  и
изм. и доп. с Решение 748/
17.02.2011 год.на ОбС -
Балчик; Решения № 47 и
46 по  Протокол №  6 от
26.01.2012 г. на Общинс-
ки Съвет - Балчик и във
връзка  със  Заповед  №
217/02.03.2012 г. на Кме-
та на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публи-

чен търг с тайно над-
даване за продажба на
недвижими имоти, час-
тна общинска собстве-
ност, представляващи :

1.1.  Урегулиран  по-
землен имот с площ от
1 250.00 м2, представ-
ляващ УПИ ХХІ, кв. 29
по ПУП на гр. Балчик, /
ПИ 02508.72.98 по кад.
карта на гр. Балчик/, ак-
туван  с  АОС   4 16 6/
05.01.2012 г., при начал-
на цена 27 500.00 лв. /
двадесет и седем хиля-
ди и петстотин лева/, без
ДДС.

1.2. Урегулиран по-
землен имот с площ от

1 499.00 м2, представ-
ляващ УПИ ХХІІ, кв.
29 по ПУП на гр. Бал-
чик, /ПИ 02508.69.111
по  кад.   карта  на  гр.
Б ал ч и к / ,   а к т ува н   с
АОС 4167/05.01.2012
г., при начална цена 32
978.00 лв. /тридесет и
две хиляди деветсто-
тин седемдесет и осем
лева/, без ДДС.

Търгът ще се проведе
на 23.03.2012 г. от 10.00
ч. в залата на ОбА - Бал-
чик в сградата на пл.”21
септември” № 6.

Закупуването на тръж-
ни книжа - всеки работен
ден  от  07.03.2012  до

Ïóáëè÷åí òúðã
 21.03.2012 г. на касата на
ОбА - Балчик.

Депозитът за участие
в търга се внася по по-
сочената  в  тръжните
книжа  банкова  сметка
или на касата на Общи-
на  Балчик  в  срок  до
15.30 ч. на 22.03.2012  г.

Заявление  за  учас-
тие, комплектовано с
и з и с к уе м и т е   д о к у-
м е н т и   с е   п о д а в а   в
срок  до  16 . 00   ч .   на
2 2 . 0 3 . 2 01 2   г.   в   Ин -
форм аци он ни я   цен -
тър  на  Община  Бал-
чик.

За справки: тел. 7-10-41 
Караиванова,  Петкова




