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Caroli” ìèíà ïðåç Áàë÷èê

Борис Червенков

От 22 до 25 август бургазлии закриха летния сезон за спортистите по тенис на маса (ветерани).
Тазгодишния турнир бе
международен и започна
да придобива качества на
традиционен. В него участва специално поканеният балчиклия Борис Червенков, който естествено
се класира на първо място в своята възрастова
група „60+”.

На двойки, заедно с Росен Иванов от Търговище,
се класира на трето място.
Общинската администрация на Бургас раздаде
много медали, грамоти и
сувенири. Условията в
спортната зала бяха отлични, но поради неизползването на климатици
се сварихме като яйца
сподели с болка Б. Червенков. Тенисистите са
използвали хотелската

база на хи м.комбинат
Бургас за символичните
8 лв. на вечер.
Най-хубавото изживяване за всички спортисти е
било това, че са се срещнали, за да играят на високо,
професионално ниво, т.е.
Опън за професионалисти.
Колкото му е възможно,
Борис Червенков ще участва и в бъдещи състезания,
през септември в Шумен.
/Б.Т./

Ïðîäàæáà íà ïîçåìëåíè èìîòè
От 14 до 18 август между градовете Варна,
Несебър и Балчик се
проведе XIII-тата Международна регата “Cor
Caroli - Bavaria Yachts,
powered by LEXUS”. По
традиция тя се организира от фондация „Кор
Кароли” и Яхт-клуб „Бавария яхтс”, като за втора поредна година се подкрепя от генералния
спонсор LEXUS. Оправдаха се очакванията тазгодишното 13-то издание да събере за пореден път всички любители на ветроходството и
да предложи на публиката екстремни емоции,
които са запазената марка на регатата, създадена в памет на Капитан Георги Георгиев - първият
българин, извършил сам
околосветско плаване с
ветроходна яхта.
В последните издания
на регатата участваха
екипажи от Русия, Украйна, Турция, Швейцария,
Дания, Австрия, Франция, Румъния, Панама,
Бразилия и САЩ. Тази
година организаторите
очакваха в състезанието
да се включат над 50 ветроходни лодки с над 400
елитни ветроходци.
Специално за любителите на този спорт се
проведоха две състезания „Pro-Am”, в които
едновременно участваха професионалисти и
аматьори. В тях освен
екипажите се включиха
и журналисти, гости,
спонсори и обществени
личности. Първата “ProAm” гонка бе на 14-ти
август, паралелно със
записването на състезателите в регатата. Миналата година тази инициатива на организаторите срещна голям инте-

рес, тъй като в последно време въпреки кризата, ветроходството остава предпочитано хоби
за успешните българи,
заради заряда на екстремен спорт, съчетан както с физическо, така и
умствено натоварване
при определяне на найуспешната тактика за
улавяне на вятъра. Това
е и причината за пореден път големи компании като LEXUS и трите
етапни спонсора –
TEXACO HAVOLINE,
KONICA MINOLTA И
SOGELEASE, да застанат
зад най-престижното
ветроходно събитие в
България за 2013-та година. Факт, който свидетелства за тенденция, която може да доведе до
подобряване на изгледите за бъдещото развитие на ветроходния
спорт като цяло.
За втора поредна година, по време на регатата, LEXUS организира
и ексклузивна премиера за България, представяйки новия LEXUS IS
300h – пълен хибрид. VIP
гостите на регатата и
представители на медиите бяха първите, които
имаха възможност да
шофират този революционен пълен хибрид и
да проверят сами невероятното съотношение
- 223 к.с. при разход на
гориво 4.3 л/100 км и едва 99г/км СО2 емисии.
Миналогодишното
издание на регатата се
превърна в арена за
сблъсък на високо майсторство и безгрешен
нюх към морските настроения. Една от най-запомнящите се гонки
стартира от Варна посока Созопол. Тогава поривист вятър към Помо-

рие стана причина една
от яхтите да счупи мачта, по-късно друга заседна в необезопасен и
неосветен мидарник, а
трета бедства край скалите на Созопол, заради
несветещ фар на пристанището. Опитът и
професионализмът на
всички екипажи обаче
превърнаха тази гонка в
истински спектакъл, изпълнен с драма и напрежение до последната секунда.
Международна регата “Cor Caroli - Bavaria
Yachts, powered by
LEXUS” вече е спечелила не само симпатиите
и признанието на любителите на морските
спортове. Доказателство за това са връчените
три награди на регатата
в престижния конкурс
Събитие на годината в
България, в който участие тази година взеха
близо 90 събития, в общо 12 категории. 29членното жури присъди
на Дванадесетата Международна регата “Cor
Caroli – Bavaria yachts
powered by Lexus” 2012,
2-ро място за спортно
събитие на годината и 2ро място в най-престижната категория за приза Събитие на годината.
С 8,26 точки, регатата
спечели и 3-то място за
събитие на публиката.
След толкова висока
оценка на положените
усилия, организаторите
има за какво да се гордеят и са си поставили
за цел да постигнат още
по-големи успехи с четиринадесетото издание
на Международна регата “Cor Caroli – Bavaria
yachts powered by
Lexus”.
PRinBulgaria.com

Áàë÷èêëèè â “Cor Caroli”
Windwalker и Blue
Medic бяха яхтите, които
участваха от Балчик, водени от Мирослав Станев, Васил Митев, Стоян
Георгиев, Кольо Иванов
и др. Васил Митев спо-

дели, че на първите 2 състезателни разстояния
Варна-Несебър и Несебър-Балчик са били на
първо място, но за съжаление по време на третата гонка Балчик – Вар-

на късат въже и не могат
да финишират сред първите. Регатата е най-авторитетната през летния
сезон и в нея участват
само изявени яхтмени,
суперпрофесионалисти.

На основание
чл.68 от
НОРПУРОИ на
Общински съветБалчик и Заповед №
921/ 27.08.2013г. на Кмета на община Балчик.
Община Балчик обявява публичен търг с
тайно наддаване за продажба на поземлени
имоти, както следва:
1. Имот с идентификатор 53120.44.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с.Оброчище, одобрени
със Заповед №300-5-82/
03.10.2003год. на Изпълнителния директор на
АГКК, представляващ
земеделска земя с начин
на трайно ползване: нива, с площ от 60610 кв.м.,
актуван с Акт за частна
общинска собственост

№ 3948/06.01.2011год.,
на цена не по-ниска от
58 397,36 лева /петдесет
и осем хиляди триста деветдесет и седем и 0,36
лева/, като начална цена, за целия имот.
2. Имот с идентификатор 53120.45.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с.Оброчище, одобрени
със Заповед №300-5-82/
03.10.2003год. на Изпълнителния директор на
АГКК, представляващ
земеделска земя с начин
на трайно ползване: друг
вид поземлен имот без
определено стопанско
предназначение, с площ
от 6984 кв.м., актуван с
Акт за частна общинска
собственост № 4303/
12.06.2013 год., на цена не
по-ниска от 6 729,04 лева
/шест хиляди седемстотин двадесет и девет и
0,04 лева/, като начална

цена, за целия имот.
3. Имот с идентификатор 53120.48.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с.Оброчище, одобрени
със Заповед №300-5-82/
03.10.2003год. на Изпълнителния директор на
АГКК, представляващ
земеделска земя с начин
на трайно ползване: нива, с площ от 21013 кв.м.,
актуван с Акт за частна
общинска собственост
№ 3575/24.03.2009 год.,
на цена не по-ниска от
37 870,51 лева /тридесет
и седем хиляди осемстотин и седемдесет и 0,51
лева/, като начална цена, за целия имот.
Търгът ще се проведе
на 18.09.2013год. /сряда/
от 10 часа в залата на общинска администрация
Балчик на адрес: площад
“21-ви Септември” №6.
Закупуване на тръжни

книжа: всеки работен
ден от 02.09.2013г. до 14
часа на 16.09.2013г. на касата на общинска администрация Балчик, ет.І.
Депозитът за участие
в търга се внася на касата на общината или по
банков път в срок до
15.00 часа на 16.09.2013г.
Заявления за участие,
комплектовани с изискуемите документи, се
подават в срок до 15.00
часа на 16.09.2013г. в информационня център
на община Балчик.
Оглед на обекта може
да бъде извършен всеки
работен ден от 10 до 12
часа, в периода от
09.09.2013год.
до
13.09.2013год.
Телефон за справки:
0579/ 7 10 63 М.Мицев
главен експерт ОПФ
НИКОЛАЙ
АНГЕЛОВ, Кмет
на община Балчик

Ïðîòîêîë ¹30 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ,
ïðîâåäåíî íà 22.08. 2013 ã.
По първа точка от дневния ред: Предложение
за приемане на решение на Общински съвет Балчик за удължаване срока на Договор подписан между община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 409: На основание чл. 21, ал. 2 във
връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от
Закона за общинския дълг Общински съвет - Балчик, във връзка с Решение 56 по Протокол 6 от
26.01.2012 г., Общинският съвет на Община Балчик,
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Балчик да сключи анекс
с „Фонд за органите на местното самоуправление
в България - ФЛАГ” ЕАД за удължаване на срока
до 25.02.2014 г. на сключеният между страните договор за кредит, по силата на който е поет дългосрочен общински дълг - с цел приключване на реализирания проект за изпълнение на одобрения по
ПРСР проект и сключен Договор за безвъзмездна
финансова помощ №08/321/00719 от 23.10.2009 с
ДФ „Земеделие” за проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна
настилка на ул. „Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул.”Дунав”, с. Кранево”.
2. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи анекса предмет на т. 1 от настоящото решение,
както и да извърши всички останали необходими
правни и фактически действия за изпълнение на
настоящото решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По втора точка от дневния ред: Предложение за
приемане на решение на Общински съвет Балчик за проект на Община Балчик по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИ-

БАРСТВО” /2007-2013/.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 410: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и
т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение МЯРКА BG MIRG SH-K-B/2-2.1 „Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности водят към повишаване на риболовното усилие” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007-2013/, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области”, Мярка 4.1.
„Развитие на рибарските области”, ПРИОРИТЕТ 2
„Оползотворяване на местните природни и културни ресурси” общински съвет Балчик:
РЕШИ:
Общински съвет Балчик дава съгласие Община
Балчик да кандидатства с проектното предложение„Балчик-море-традиции”, МЯРКА BG MIRG
SH-K-B/2-2.1 „Преструктуриране и пренасочване
на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности водят към повишаване на риболовното усилие” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007-2013/, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските
области”, Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, ПРИОРИТЕТ 2 „Оползотворяване на местните природни и културни ресурси”.
1. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка
с подготовката и реализирането на проектното
предложение. ГЛАСУВАНЕ:
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Виктор Лучиянов, Председател на ОбС-Балчик

