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ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА 
откриването на процедура за организация и провеждане на публично опо-
вестен, неприсъствен конкурс с предмет „Отдаване под наем на част от об-
щински имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ 
№39459.502.404 по кадастралната карта на с.Кранево, за поставяне на пункт за 

тотализатор, с площ от 14.00м2“
1.  Предмет на конкурса: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска 
собственост, представляващ част от ПИ №39459.502.404 по кадастралната карта на с.Кранево, 
за поставяне на пункт за тотализатор, с площ от 14.00м2
2.  Начална годишна наемна цена: 271.32 лв. /двеста седемдесет и един лев и тридесет и две 
стотинки/ без ДДС;
3.  Срок на договора: 2 / две/ години;
4. До участие в публично оповестения, неприсъствен конкурс се допускат кандидати, които:
4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;
4.2. нямат публични задължения;        
След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да:
4.3. използва отдавания под наем имот, съгласно описаното предназначение;
4.4. да извърши всички последващи действия, касаещи издаване на разрешение за поставяне 
на пункт за тотализатор;
5. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения 
под наем имот, съгласно описаното предназначение;
6.  Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки 
работен ден от 11.04.2019г. до 14.30 часа на 25.04.2019г. от касата на ОбА - Балчик;
7. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 25.04.2019г.;
8. Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 на 25.04.2019г. в де-
ловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.“21-септември“ № 6;
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист СД, отдел „Образование, хуманитарни, 
социални и стопански дейности“, след предварителна уговорка и представяне на документ за 
закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.
 Лице за контакти: Андриана Иванова - гл.специалист наеми
 0579 7 10 54

Българска асоциация за трансфер на 
иновации и технологии

“Българска асоциа-
ция за трансфер на 
иновации и техноло-
гии” (БАТТИ) е не-
правителствена орга-
низация с централа в 
град Варна и клонове 
в София, Русе, Бургас 
и Благоевград. Екс-
пертите на БАТТИ са 
участвали в повече от 
60 регионални и ин-
тернационални про-
екти като водеща ор-
ганизация и партньор. 
Проектите са фи-
нансирани чрез ФАР 
2002,2003,2004,2005, 
Американска аген-
ция за международно 
развитие, Фондация 
Отворено общество, 

LEONARDO DA 
VINCI, the Bulgarian 
HR Development и 
различни оперативни 
програми. Експер-
тите на БАТТИ имат 
дългогодишен опит 
в осъществяването и 
управлението на про-
екти покриващи ши-
рок кръг от дейности, 
включително подпо-
магане на връзката 
между обществения и 
частния сектор, про-
блеми с планирането, 
изграждане на капа-
цитет и трансфер на 
знания на МСП, про-
мотиране на добри 
практики и помощ в 
бизнеса, осигуряване 

на професионални и 
структурирани по-
мощни услуги, сти-
мулиращи развитието 
на местните икономи-
чески бизнес секто-
ри, предприемачески 
инициативи, клъстер-
ни инициативи, уче-
не през целия живот, 
младежки дейности, 
интеграция на ими-
гранти, социално 
предприемачество, 
подпомагане на хора 
с увреждания и меж-
дународно сътрудни-
чество. Специално 
внимание се отделя 
към включването на 
специфични целеви 
групи (млади пред-

приемачи, жени пред-
приемачи и социално 
чувствителни групи) 
в създаването на нови 
МСП в сферата на 
местната индустрия и 
създаването на и кон-
султациите с локални 
клъстери в туристи-
ческата и морска ин-
дустрия.
Благодарение на тази 
организация Морски 
клуб ще проведе кур-
сове по гмуркане, тър-
сене на съкровища и 
потънали кораби.. За-
едно с Румъния ще се 
проведат редица ме-
роприятия по проект 
на стойност 54 млн.
евро.                       Б.Т.

ХУДОЖНИЦИ, БАЛЧИК, ЛЮБОВ –
Среща на европейски морета

пленер – живопис
ТРАНСФОРМАЦИИ В ПЕЙЗАЖА– 2019

Цели и мисия на организацията

Нашето сдружение “Българско наследство” и BATTI се надяваме на добро сътрудничество.                                                                               
                                                                                                                                                            Фото: Юлита ХРИСТОВА  

“Вълшебен Балчик”
Изложба графика и 
живопис на румънски 
художници носи това 
заглавие. Изложбата 
представя 56 творби, 
изработени в различ-
ни живописни и гра-
фични техники на 24 

творци. Включени са 
всички жанрове на 
изобразителното из-
куство-пейзажи от 
Балчик, портрети, на-
тюрморти, фигурални 
композиции. Изразни-
те похвати са с голяма 

амплитуда - от реалис-
тичен стил, абстракция 
и декоративен стил до 
наивизъм. Изложбата 
може да бъде видяна в 
Художествената гале-
рия до 25 април.
   Николина ИВАНО-

Тази пролет Двореца в 
Балчик ще посрещне 
участниците в осем-
найсетото издание на 
пленера „Художници, 
Балчик, Любов – сре-
ща на европейски мо-
рета“. Всяка година 
художници – люби-
тели на красотите на 
Белия град, Двореца 
и северното Черномо-
рие се събират, за да 
почерпят вдъхнове-
ние от магията на тези 
красиви места и да я 
претворят в картини. 
Пленерът се организи-
ра с подкрепата на об-
щина Балчик, ДКИ КЦ 
„Двореца“ – Балчик и 
екипа на „Художници, 
Балчик, Любов“. Таз-
годишното издание ще 
се проведе от 14-ти до 
23-ти април, на тери-
торията на „Двореца“ 
– Балчик. Картините, 
създадени от  учас-
тниците  през тези 
десет дена, ще бъдат 
изложени в градската 
галерия в Балчик през 
месец август.
Пленерът бе открит на 
15-ти април в ДКИ КЦ 
„Двореца“, с изложба  
пейзажи от Балчик и 
Двореца, създадени от 
основателите на пле-
нера – художниците 
Дарина Янева, Силви 
Басева, Петър Савов 
и Андрей Янев и до-

клад от Силви Басева, 
на тема „Художници 
рисуващи Балчик“ 
(посветен на ролята на 
темата „Балчик“ в бъл-
гарската живопис през 
XX-ти век).
Тазгодишното изда-
ние носи името „Тран-
сформации в пейза-
жа“. Както подсказва 
заглавието – в центъра 
на вниманието е до-
косването на худож-
ника от 21-ви век до 
вечните теми в изку-
ството като пейзажа, 
морето, автентичната 
архитектура и начина 

на предаване на  тран-
сформиралия се през 
неговото съзнание об-
раз. През 2019 г учас-
тници в пленера ще 
бъдат Георги Миле-
нов, Николай Няголов, 
Аглика Гайтаникова, 
Петя Денева, Стефан 
Чурчулиев, Бойка До-
невска, Кирил Наву-
щанов, Теодора Дон-
чева.
Изложбата бе открита 
на 15 април от 18 ч. в 
галерия “Тихото гнез-
до” на ДКИ КЦ “Дво-
реца” и ще остане там 
до 23 април.


