
                         7 април -13 април 2016 г.  2В ОБЩИНАТА

Търг за отдаване под наем 
на паркинг и паркоместа

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с 
Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 
по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 
37 на ОбС - Балчик, Решение №70 по Протокол № 7 от 25.02.2016 г. на ОбС - 
Балчик и Заповед № 249/18.03.2016 г. на Кмета на Община Балчик.
 
            1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на 
публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на :
1.1.    Паркинг “Двореца”, гр. Балчик, с площ 1 205.00 м2, представляващ 
обособена част от ПИ № 02508.7.138 по кад. карта на гр. Балчик
1.2.    50 броя паркоместа по алея “Ехо” /от летен кинотеатър до паркинг 
“Двореца”/ и 40 бр. паркоместа по ул. “Албенски път” /от паркинг “Двореца” 
до кръстовището/ гр. Балчик, обособени части от ПИ № 02508.7.138 по кад. 
карта на гр. Балчик, с обща площ 900.00 м2
               2. Цел на конкурса : отдаване под наем на паркинг и паркоместа
               3. Начални годишни наемни цени :
по т. 1.1. - 5 639.40 лв. /пет хиляди шестстотин тридесет и девет лева и 
четиридесет стотинки/, без ДДС
по т.1.2.  - 4 212.00 лв. /четири хиляди двеста и дванадесет лева/, без ДДС
               4. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на 
договора за наем.
            5. Допускане до конкурса :
 5.1. Кандидатите за участие по т. 1.1. следва да :
1. са регистрирани по Търговския закон;
2. са упражнявали същата дейност, предмет на конкурса;
3. не променят предназначението на наетият имот;
4. инвестират в инфраструктурата на обекта през целият наемен период - 
боядисване на пътната маркировка на паркинга и подобряване на настилката 
му, поддръжка на осветителните тела, подмяна на железните колчета и 
въжета, разположени към главния път с кашпи и цветя;  
5. да вложат инвестиции в имота не по - малко от 5 000 лв. годишно;
6. осигурят работни места : минимум 5 бр.;  
7. предложат преференциални цени за таксуване на електромобили;
8. поставят преместваем обект /тип каса/, съгласно разпоредбите и 
съгласувано с Община Балчик; 
9. подържат в чист вид имота;
10. предложат преференциални цени за таксуване на автомобили, 
собственост на жители на Община Балчик;
11. нямат задължения към Община Балчик;
5.2.Кандидатите за участие по т. 1.2. следва да :
1. са регистрирани по Търговския закон;
2. са упражнявали същата дейност, предмет на конкурса;
3. не променят предназначението на наетият имот; 
4. инвестират в инфраструктурата на обекта през целият наемен период 
- боядисване на пътната маркировка на паркоместата и подобряване на 
настилката му;  
5. да вложат инвестиции в имота не по - малко от 1 000 лв. годишно;
6. осигурят работни места : минимум 2 бр.; 
7. предложат преференциални цени за таксуване на електромобили;
8. подържат в чист вид имота;
9. предложат преференциални цени за таксуване на автомобили, собственост 
на жители на Община Балчик;
10. нямат задължения към Община Балчик;

       Кандидатите могат да участват и за двата имота, описани в т. 1.1 и т. 1.2.
       Участникът, спечелил публично оповестеният конкурс и сключил 
договор за наем за паркинг “Двореца” се задължава да осъществява и 
пропускателен режим по алеята, вадеща до АПК “Двореца”.

         Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. 
ДДС, всеки работен ден от 31.03.2016 г. до 14.04.2016 г. до 15.00 ч. на касата 
на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 14.04.2016 г. до 15,30 ч. и 
предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - 
Балчик, адрес пл.”21-септември” № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ 
за закупена тръжна документация в отдел “Образование, хуманитарни, 
социални и стопански дейности”, стая № 105.
 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова 

Заповед за определяне на площи за
 поставяне на увеселителни съоръжения и търговия на открито по Алея „Ехо”

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 277 / 25.03.2016 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми 
обекти на територията на община Балчик (приета с решение № 328/25.01.2002 г., чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (приета с реш. 
266/20.12.2012 г., изм. и доп. с решение № 538/27.02.2014 г.) по повод празника на града. 

 ОПРЕДЕЛЯМ :
 1. Площи за поставяне на увеселителни съоръжения и търговия на открито по Алея „Ехо», град Балчик от 23 до 25 

май 2016 г. 
2. В срок до 15.04.2016 г. да се извърши маркиране и номериране на местата по Алея „Ехо», град Балчик с размер 2 

кв.м /2м х 1м/ от ОбП „БКС».
3. Ред за организиране на дейностите :

Подаване на 
заявления

Одобрение
разпределение

Заплащане на такса

3.1. за поставяне на увеселителни 
съоръжения 

площадка до х-л „Балчик”

 
18.04.2016 -
        16.05.2016

 

    18.05.2016

 

    19.05.2016 
3.2. за поставяне нa витрини, 

фризери, дюнери, понички, скара, 
захарен памук и други, захранвани 
с ел. енергия

от № 2 до № 34

 
18.04.2016 -

        
16.05.2016

     

     18.05.2016

 

     19.05.2016

3.3. за поставяне на маси, щендери 
и др.

от №36 до №378
от №1 до №155

 

-

 
18.04.2016 -
        24.05.2016

 
18.04.2016 -
        24.05.2016

4. За ползване на места по т. 3.3. /от № 1 до 155 и от № 36 до 378/ се допускат юридически и физически лица, реги-
стрирани по Търговският закон. Същите могат да заявят до 5 броя места.

     Към заявленията за участие 
по т. 3.1., кандидатите следва приложат : 
ЕИК 
копие на удостоверение за техническа изправност на увеселителното съоръжение
снимков материал на увеселителното съоръжение по т. 3.2. :
ЕИК
Копие на удостоверение за регистрация по Закона за храните 
         Кандидатите по т. 3.2. могат да заявят до 3 бр. места.
   5. Разпределянето на местата да се извърши от : Веселина Маринова - гл.специалист „Наеми“, Енчо Липовански - 

управител пазари към БКС и Добри Добрев-гл. енергетик в указания срок.
6. Таксите за ползване на места съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Балчик са както следва: §  в размер на 1.00 лв., без ДДС /кв.м/ден за ползване на места 
за поставяне на стрелбища, люлки и др. увеселителни съоръжения (чл. 25)

§  в размер на 3.00 лв. без ДДС /кв.м/ден за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и праз-
ници, за продажба на стоки. (чл. 24, ал.1)

 §  Върху таксите се начислява допълнително данък добавена стойност (чл. 22, ал. 5 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик)

§  За свързване и ползване на ел. енергия се заплаща консумация за 12 часа на ден съобразно декларирани от търговеца 
мощности. Дължимите суми се изчисляват от Веселина Маринова и Добри Добрев /Общинска администрация стая №105/

§  таксите се заплащат:
- до 22/05/2016 г.    -    в касата на ОбА;
- от 24/05/2016 г. до 26/05/2016 г. -     на управител пазари - Енчо Липовански  
§  Документът за плащане, с посочен номер на място служи за разрешение за осъществяване на търговската дейност.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам.- кмет на Община Балчик.
Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината да  се сведе до знанието на РУП - Балчик и  

РУ „Пожарна безопасност и спасяване“ за сведение  и на  заинтересованите длъжностни лица  за сведение и изпълнение .

ПОКАНА 
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ 
НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на 
обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен или краткосрочен дълг в Община Балчик.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА 

ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:

„Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Балчик и Община 
Аксаково” обект на интервенция „ гр.Балчик- Ак баир”, аварийно укрепване ул.”Г.Бенковски”, 
финансиран от Фонд”Солидарност” за щетите от бедствия  от 19 юни 2014г., по ДБФП №2014BG-
16SPO001-020  и Споразумение за партньорство РД-02-30/27.04.2015г., относно сключване на договор за 
кредит с „Фонд на органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД
1. Общи параметри на проекта -  Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в Община 
Балчик и Община Аксаково” обект на интервенция „ гр.Балчик- Ак баир”, аварийно укрепване ул.”Г.Бенко
вски”.                                            
Бюджет на проекта допустими разходи  - 337 510,95  лева с ДДС.
2. Начин на финансиране на проекта: финансиране от Фонд Солидарност : 249 984,80  лв. с ДДС и 
собствен принос: 87 526,15  лв. с ДДС .
3. С получено авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ се формира размера за:
Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД:, 237 205, 91 с ДДС за необходимото съфинансиране.
4. Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.6 от Закона за общинския дълг, чл.45, 
ал.1, т.1 букви  от “а” до “ж” от ЗПФ. 
 - 237 205,91 - съфинансиране - Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.6 от 
Закона за общинския дълг.
5. Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ:
- до 24 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 
погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване /за съфинансиране/

Обсъждането ще се проведе на 12.04.2016. / вторник/ от 16.00 часа 
в Заседателната зала на Общински съвет - Балчик.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959”
ГР.БАЛЧИК

 
ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО
В изпълнение на чл.15, ал.1 от Закона за Народните читалища и & 34 от Преходните и заключителни разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на Закона за народните читалища, Настоятелството при НЧ „Васил Левски 1959” гр. 
Балчик, свиква: Общо събрание на 26.04.2016 г. от 17.00 часа в сградата на читалището: гр.Балчик, ул.”Янтра” № 1. При 
липса на кворум събранието ще се проведе от 18:00 часа.
ДНЕВЕН РЕД:
1.      Отчет за дейността на читалището за периода 2012-2015 година.
2.      Отчет на проверителната комисия за периода 2012-2015 г.
3.      Освобождаване на членовете на настоятелството и проверителната комисия.
4.      Избор на настоятелство, проверителна комисия и председател.

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959” ГР. БАЛЧИК

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР
 
Изисквания за изпълнение на длъжността:
1. Образование - висше.
2. Допълнителна квалификация - компютърна грамотност /основните 
текстообработващи и таблични програмни системи и продукти/ .
3. Да умее да осъществява координация и контрол на документооборота, 
включващ цялостния технологичен процес на работа с документите, 
създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и 
архивиране.
4. Да познава и прилага законите и изискванията относно трудовия процес, 
устава и вътрешните нормативни документи на читалището.
5. Свободно владеене на Английски език - писмено и говоримо се счита за 
предимство.
6. Комуникативност, умение за работа в екип, професионална ангажираност и 
отговорност.
Необходими документи за кандидатстване: Мотивационно писмо, CV 
Европейски формат, копие на диплома за завършено образование, копия от 
свидетелства /сертификати/ за завършени курсове, свързани с изискванията за 
заемане на длъжността.
Срок за подаване на документите: 08.04.2016 г. до 17:00 часа

Документите ще се приемат като се завеждат с входящ номер в 
сградата на НЧ „Васил Левски 1959” гр. Балчик


