ПОЗИЦИИ
Îòêðèòà ïðîöåäóðà çà âúçëàãàíå
íà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà
ПО РЕДА НА чл.14,ал.1,т.2 от ЗОП
С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на услуга по организиране на културно събитие
за нуждите на Община Балчик" по проект: „БАЛЧИК - СЦЕНА НА
ИЗКУСТВАТА"
ЗА ПРОЕКТ: на Община Балчик, финансиран по договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/006 по ОП
„Регионално развитие" 2007 - 2013"
№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00479-2012-0017
КРАЕН СРОК за закупуване на документацията до 16.00часа на 05.10.2012г.
КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения: до 16.00 часа на
05.10.2012 г.
КРАЕН СРОК за предаване на офертите: до 16.00 часа на 15.10.2012 г.
Необходимите документи могат да се закупят от касата на общината.

Êîíêóðñ çà ïðîäàæáà
íà îáùèíñêè èìîò
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44,
ал.1 и чл. 77 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 год. на ОбСБалчик, изм. и доп. с Решение 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. ; Решение
№ 128 по Протокол № 12 от 17.05.2012 г. изм. с Решение № 162 по протокол
№14 от 28.06.2012 г. на ОбС-Балчик и във връзка Заповед № 836 от 28.08. 2012
г. на Кмета на Община Балчик.
1. Община Балчик обявява неприсъствен, публично оповестен конкурс за
продажба на общински имот - частна общинска собственост, представляващ
път с отпаднало предназначение в "Стопански двор", гр. Балчик: ПИ №
02508.545.1169 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 1 812.00 м2.
2. Конкурсни условия:
2.1. Начална цена: не по-ниска от 45 300 лв. /четиридесет и пет хиляди и
триста лева/, бед ДДС;
2.2. Кандидатът, спечелил конкурса и сключил договор за продажба се
задължава да опазва съществуващите водопроводи и елпроводи, като
гарантира достъпа за тяхното обслужване със съответния сервитут;
3. Предложенията за участие в конкурса се приемат в срок до 16.00 часа на 21.09.2012
г. в информационния център на Община Балчик, пл. "21 септември" № 6;
4. Закупуване на конкурсна документация всеки работен ден от 03.09 до
20.09.2012 год. на Касата на ОбА-Балчик.
За справки: тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова

Ñúîáùåíèå
13.08.2012 г. - Проекти за промяна в
Общинската транспортна схема
Очакваме Вашите предложения и становища относно проекти за промяна
на Маршрутни разписания по линии от Общинската транспортна схема.
Съгласно чл.8, ал.1 от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси, след обсъждане от назначена от кмета комисия, проектите се
внасят за разглеждане и утвърждаване от Общинския съвет.
1. Маршрутно разписание по линия Балчик - Албена /лятно/
2. Маршрутни разписания по линия Балчик - Албена /зимно/
3. Маршрутни разписания по линия Балчик - Оброчище - Църква - Рогачево
4. Маршрутно разписание по Градска линия №1
5. Маршрутно разписание по Градска линия №3
6. Маршрутно разписание по Градска линия №4
7. Схема на маршрута по Градски линии №1, №2, №3

“Àëáåíà” ÀÄ çàïî÷âà èçïëàùàíåòî
íà äèâèäåíòà çà 2011 ã.
„Албена” АД уведомява своите акционери, че от 20.09.2012 г. ще започне
изплащане на полагащия се за отчетната 2011 г. дивидент, гласуван на Общото
събрание на акционерите на дружеството.
Припомняме ви, че на проведеното на дата 24.06.2012 г. в к.к. Албена, зала
„Гранд Хол”, хотел „Фламинго Гранд” Общо Събрание на акционерите на „Албена”
АД беше взето решение за 2011 г. да бъде разпределен дивидент в размер на 0.25
лв. на акция.
Дивидентите за 2011 г. ще бъдат изплащани както следва:
- За акционери с клиентски подсметки при инвестиционен посредник средствата
ще бъдат изплатени чрез „Централен депозитар” АД в срок от 20.09.2012 г. до
31.12.2012 г.
- За акционери с лични сметки в „Централен депозитар” АД средствата ще се
изплащат чрез клоновете и офисите на Банка „ ДСК” ЕАД в срок от 20.09.2012 г. до
31.12.2012 г.
- От 01.01.2013 г. – с писмено искане до „Албена” АД за превод на дивиденти по
банков път, като трябва да бъдат посочени трите имена, ЕГН, точен адрес,
наименование на банката, BIC COD на банката и IBAN на акционера.
Повече информация можете да получите на адрес: „Албена” АД, Централно
управление, офис 443, Телефон: 0579 6-29-54 или на някой от следните e-mail–и:
invest@albena.bg и dvi@albena.bg.

Áëàãîäàðíîñò
На провелото се 20 юбилейно издание на “Пирин-фолк” - Сандански 2012, получих награда за дебют - млад изпълнител на БНР - Радио Благоевград.
Благодаря на всички, които гласуваха за мен !!!
Невена Галинова Ганчева

13 септември - 19 септември 2012 г. 3

Èçëîæáà íà ìëàäè äèçàéíåðè
Фестивалът на младите в изкуството „Виа понтика” всеки ден предлага на балчиклии и гостите на града интересни изяви. На 10 септември от 17 ч. в Художествената галерия беше открита поредната изложба, този път на младите
дизайнери – „Дизайн за
хората” и „Туристическа информационна система в Балчик”. Студентите Антон Иванов,
Виолина Христова, Яна
Младенова, Захари Ганчев и Рангел Чипев с ръководител доц. Мирян
Мирянов, представиха
своите виждания за подобряване жизнената
среда на хората, акцентирайки на инфарктните места в градското
пространство и туристическата зона, както и
на интересни позиции
от съвременната част на
града. Тук трябва да отбележим и активното
участие на Николина
Иванова от Художествената галерия – Балчик.
Презентацията включва и система за улеснено ориентиране на гостите на града, на туристите и ценителите на културата, чрез отбелязване на ключови обекти с
информационни пунктове, табели и пътепоказатели. Проектът за сувенири показва идейно
предложение за експонати от екологични материали, например изработени от оцветен с акрил гипс, без вредно
влияние, опаковки от
оризова хартия и др.
Интересни като проект са и изображенията
на забележителностите
на Балчик – двореца, кактусовата градина, морски клуб и др., представени стилизирано в шестоъгълна мрежа, символизираща пчелна пита в жълтомеден цвят.
Тук идеята е изведена от
сричката „бал”, което в

Откриване на изложба “Дизайн за хората” и предложение за
туристическа информационна система в Балчик

Проект за модерен тип пейки по крайбрежната алея.
Представените проекпревод от турски е мед. териалното културно наМладите дизайнери не следство и туристичес- ти на младите дизайнеса пропуснали и малки- ките обекти в града. Тук ри са правени на място
те жители – има интере- не са пропуснати и нез- и с идеята и искреното
сни проекти за детски рящите посетители – желание да бъдат полеплощадки за деца от 10 предвидени са специал- зни на хората от града.
до 12 год., особено впе- ни покрития с текст по Както заяви доц. Мирячатляват тези, които сти- Брайл. Системата позво- нов: „В тях е вложена комулират развитието и лява да бъдат формира- лосална енергия, но те
укрепването на опорно- ни островни информа- са отворена система, кодвигателната система на ционни пунктове, както ято може да се допълва
подрастващите. Много и QR кодове, като посе- с нови идеи и предложеинтересни хрумвания са тителите ще се свързват ния”. Изложбата откри
реализирани в проекти- чрез личните си мобил- Веселин Ранков, който
те за информационни ни телефони с интерне- поздрави младите дипунктове. Такава е кон- тен портал на Световна- зайнери за интересните
цепцията за плаката, спе- та енциклопедия за по- идеи и вложения творчелил конкурса за град- вече информация. Ори- чески труд, чрез който
ския дизайн, на фестива- гинални са и проектите за продължават миналогола с програмата и бога- 3 вида информационни дишните изяви, както и
тата информация за не- табели с обяснителен текст надеждата, че ще остаго. Представен е и про- на български и английски нат приятели на „Виа
ект за система за сигна- език, пиктограмите, знаци- понтика”- Балчик.
Мария АНДРЕЕВА
лизация на обекти от ма- те за категоризация и т.н.

Ïðîó÷âàíå íà âèçèÿòà, ïîëèòèêèòå, öåëèòå è
ïðèîðèòåòèòå â ðàçâèòèåòî íà îáùèíà Áàë÷èê
Проект „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик
чрез широко прилагане на принципа на партньорство”, изпълняван от Общинска
администрация Балчик има за цел подпомагане на процеса на стратегическо планиране в
общината чрез подготвителни дейности за разработването на Общинския план за развитие
за периода 2014-2020 г. Проектът предвижда провеждане на проучване на социалноикономическото състояние и тенденциите в развитието в общината.
Информацията, събрана с настоящия въпросник ще бъде използвана от консултантите на
проекта само за целите на анализа на социално-икономическото състояние и формулиране
на визия, политики, цели и приоритети в развитието на община Балчик. Предварително
благодарим за Вашето участие!
Налични са следните въпросници:
- Въпросник за АДМИНИСТРАЦИЯТА - Проучване на визията, политиките, целите и
приоритетите в развитието на община Балчик;
- Въпросник за БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ - Проучване на визията, политиките, целите и
приоритетите в развитието на община Балчик;
- Въпросник за граждани и НПО - Проучване на визията, политиките, целите и приоритетите
в развитието на община Балчик;

