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От 14 до 18 август ме-
жду  градовете  Варна,
Несебър  и  Балчик  се
проведе XIII-тата Меж-
дународна регата  “Cor
Caroli - Bavaria Yachts,
powered by LEXUS”. По
традиция тя се органи-
зира от фондация „Кор
Кароли” и Яхт-клуб „Ба-
вария яхтс”, като за вто-
ра поредна година се по-
дкрепя  от  генералния
спонсор LEXUS. Опра-
вдаха се очакванията та-
згодишното 13-то изда-
ние да събере за поре-
ден път всички любите-
ли на ветроходството и
да предложи на публика-
та  екстремни  емоции,
които са запазената мар-
ка на регатата, създаде-
на в памет на Капитан Ге-
орги Георгиев - първият
българин, извършил сам
околосветско плаване с
ветроходна яхта.

В последните издания
на  регатата  участваха
екипажи от Русия, Украй-
на, Турция, Швейцария,
Дания, Австрия,  Фран-
ция, Румъния,  Панама,
Бразилия и САЩ. Тази
година  организаторите
очакваха в състезанието
да се включат над 50 вет-
роходни лодки с над 400
елитни ветроходци.

Специално за любите-
лите  на  този  спорт  се
проведоха две състеза-
ния „Pro-Am”, в които
едновременно участва-
ха  професионалисти  и
аматьори.  В  тях  освен
екипажите се включиха
и  журналисти,  гости,
спонсори и обществени
личности. Първата “Pro-
Am” гонка бе на 14-ти
август,  паралелно  със
записването на състеза-
телите в регатата. Мина-
лата година тази иници-
атива на организатори-
те срещна голям инте-

рес, тъй като в послед-
но време въпреки кри-
зата, ветроходството ос-
тава предпочитано хоби
за успешните българи,
заради заряда на екстре-
мен спорт, съчетан как-
то с физическо,  така и
умствено  натоварване
при определяне на най-
успешната  тактика  за
улавяне на вятъра. Това
е и причината за поре-
ден път големи компа-
нии като LEXUS и трите
етапни  спонсора  –
TEXACO  HAVOLINE,
KONICA  MINOLTA  И
SOGELEASE, да застанат
зад  най-престижното
ветроходно  събитие  в
България за 2013-та го-
дина. Факт, който свиде-
телства за тенденция, ко-
ято може да доведе до
подобряване  на  изгле-
дите за бъдещото разви-
тие  на  ветроходния
спорт като цяло.

За втора поредна го-
дина, по време на рега-
тата, LEXUS организира
и ексклузивна премие-
ра за България, предста-
вяйки новия LEXUS IS
300h – пълен хибрид. VIP
гостите  на  регатата  и
представители на меди-
ите бяха първите, които
имаха  възможност  да
шофират този револю-
ционен пълен хибрид и
да проверят сами неве-
роятното  съотношение
- 223 к.с. при разход на
гориво 4.3 л/100 км и ед-
ва 99г/км СО2 емисии.

Миналогодишното
издание на регатата се
превърна  в  арена  за
сблъсък на високо май-
сторство  и  безгрешен
нюх към морските наст-
роения. Една от най-за-
помнящите  се  гонки
стартира от Варна посо-
ка Созопол. Тогава по-
ривист вятър към Помо-

рие стана причина една
от яхтите да счупи мач-
та, по-късно друга засе-
дна  в  необезопасен  и
неосветен мидарник,  а
трета бедства край ска-
лите на Созопол, заради
несветещ фар на прис-
танището.  Опитът  и
професионализмът  на
всички  екипажи  обаче
превърнаха тази гонка в
истински спектакъл, из-
пълнен с драма и напре-
жение до последната се-
кунда.

Международна  рега-
та “Cor Caroli - Bavaria
Yachts,  powered  by
LEXUS” вече е спечели-
ла не само симпатиите
и признанието на люби-
телите  на  морските
спортове. Доказателст-
во за това са връчените
три награди на регатата
в  престижния  конкурс
Събитие на годината в
България, в който учас-
тие  тази  година  взеха
близо 90 събития, в об-
що  12  категории.  29-
членното жури присъди
на Дванадесетата Меж-
дународна регата  “Cor
Caroli – Bavaria yachts
powered by Lexus” 2012,
2-ро  място  за  спортно
събитие на годината и 2-
ро място в най-прести-
жната категория за при-
за 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 гор-
деят и са си поставили
за цел да постигнат още
по-големи успехи с че-
тиринадесетото издание
на Международна рега-
та “Cor Caroli – Bavaria
yachts  powered  by
Lexus”.
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На  ос-

нование
чл.68  от
НОРПУ-
РОИ  на
Общинс-
ки съвет-

Балчик  и  Заповед  №
921/ 27.08.2013г. на Кме-
та на община Балчик.

Община Балчик обя-
вява  публичен  търг  с
тайно наддаване за про-
дажба  на  поземлени
имоти, както следва:

1. Имот с идентифика-
тор 53120.44.37 по када-
стралната карта и када-
стралните  регистри  на
с.Оброчище,  одобрени
със Заповед №300-5-82/
03.10.2003год. на Изпъл-
нителния  директор  на
АГКК,  представляващ
земеделска земя с начин
на трайно ползване: ни-
ва, 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 де-
ветдесет и седем и 0,36
лева/, като начална це-
на, за целия имот.

2. Имот с идентифика-
тор 53120.45.42 по кадас-
тралната карта и кадаст-
ралните  регистри  на
с.Оброчище,  одобрени
със Заповед №300-5-82/
03.10.2003год. на Изпъл-
нителния  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 седемсто-
тин двадесет и девет  и
0,04  лева/, като начална

цена, за целия имот.
3. Имот с идентифика-

тор 53120.48.4 по кадас-
тралната карта и кадаст-
ралните  регистри  на
с.Оброчище,  одобрени
със Заповед №300-5-82/
03.10.2003год. на Изпъл-
нителния  директор  на
АГКК,  представляващ
земеделска земя с начин
на трайно ползване: ни-
ва, 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 осемсто-
тин и седемдесет и 0,51
лева/, като начална це-
на, за целия имот.

Търгът ще се проведе
на 18.09.2013год. /сряда/
от 10 часа в залата на об-
щинска 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 ка-
сата на общинска адми-
нистрация  Балчик, ет.І.

Депозитът за участие
в търга се внася на каса-
та на общината или по
банков  път  в  срок  до
15.00 часа на 16.09.2013г.

Заявления за участие,
комплектовани  с  изис-
куемите  документи,  се
подават в срок до 15.00
часа на 16.09.2013г. в ин-
формационня  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 Бал-
чик за удължаване срока на Договор подписан ме-
жду община Балчик и „Фонд за органите на мес-
тното 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 - Бал-
чик,  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 до-
говор за кредит, по силата на който е поет дългос-
рочен общински дълг - с цел приключване на реа-
лизирания 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 кана-
лизация и рехабилитация на водопровод и пътна
настилка на ул. „Черно море”, с. Кранево и рехаби-
литация на водоснабдителна, канализационна мре-
жа и пътна настилка на ул.”Дунав”, с. Кранево”.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да склю-
чи 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 Бал-
чик за проект на Община Балчик по ОПЕРАТИВ-
НА 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 кандидатст-
ването на Община Балчик с проектно предложе-
ние МЯРКА  BG MIRG SH-K-B/2-2.1 „Преструкту-
риране и пренасочване на икономически дейнос-
ти, по-специално чрез насърчаване на екотуриз-
ма, при условие че тези дейности водят към пови-
шаване на риболовното усилие” по ОПЕРАТИВ-
НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИ-
БАРСТВО” /2007-2013/, Приоритетна ос 4 „Устой-
чиво развитие на рибарските области”, Мярка 4.1.
„Развитие на рибарските области”, ПРИОРИТЕТ 2
„Оползотворяване на местните природни и кул-
турни ресурси” общински съвет Балчик:

                                    РЕШИ:
Общински съвет Балчик дава съгласие Община

Балчик да кандидатства с проектното предложе-
ние„Балчик-море-традиции”, МЯРКА  BG MIRG
SH-K-B/2-2.1 „Преструктуриране и пренасочване
на икономически дейности, по-специално чрез на-
сърчаване на екотуризма, при условие че тези дей-
ности водят към повишаване на риболовното уси-
лие” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИ-
ТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007-2013/, При-
оритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските
области”, Мярка 4.1. „Развитие на рибарските об-
ласти”, ПРИОРИТЕТ 2 „Оползотворяване на мест-
ните природни и културни ресурси”.

1. Общински съвет Балчик упълномощава Кме-
та на Община Балчик да предприеме всички необ-
ходими 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

Áîðèñ ×åðâåíêîâ ñå ñúñòåçàâà ñðåä
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Борис Червенков

От 22 до 25 август бур-
газлии закриха летния се-
зон за спортистите по те-
нис  на  маса  (ветерани).
Тазгодишния  турнир  бе
международен  и  започна
да придобива качества на
традиционен. В него уча-
ства специално поканени-
ят балчиклия  Борис Чер-
венков,  който  естествено
се класира на първо  мяс-
то  в  своята  възрастова
група  „60+”.

На двойки, заедно с Ро-
сен Иванов от Търговище,
се класира на трето място.

Общинската админист-
рация  на Бургас раздаде
много медали, грамоти и
сувенири.  Условията  в
спортната  зала  бяха  от-
лични,  но  поради  неиз-
ползването на климатици
се  сварихме  като  яйца
сподели  с  болка  Б.  Чер-
венков.  Тенисистите  са
използвали  хотелската

база  на  хим.комбинат
Бургас за символичните
8 лв. на вечер.

Най-хубавото  изживя-
ване за всички спортисти е
било това, че са се срещна-
ли, за да играят на високо,
професионално ниво,  т.е.
Опън за професионалисти.

Колкото му е възможно,
Борис Червенков ще  уча-
ства и в бъдещи състезания,
през септември в Шумен.

/Б.Т./

Windwalker  и  Blue
Medic бяха яхтите, които
участваха от Балчик, во-
дени от Мирослав Ста-
нев, Васил Митев, Стоян
Георгиев, Кольо Иванов
и др. Васил Митев спо-

дели, че на първите 2 съ-
стезателни  разстояния
Варна-Несебър и Несе-
бър-Балчик са били на
първо място, но за съжа-
ление по време на тре-
тата гонка Балчик – Вар-

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

Áàë÷èêëèè â “Cor Caroli”




