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ОТЛОЖЕНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОБС БАЛЧИК 

На основание чл. 66, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дей-
ността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействи-

ето му с общинска администрация, общински съвет Балчик отложи  заседанието от 
11 април 2019 г. за 18 април 2019 г. (четвъртък) от 9.00 часа.
 Причини за отлагане на заседанието са огромният обществен интерес по 
съгласуване на предварителния проект на Общ устройствен план (ОУП) на община 
Балчик и желанието на присъствалите на разширеното заседание на ПКУТСЕ да 
изразят в писмен вид своите възражения и предложения срещу така предложения 
предварителен проект на ОУП.
Ето Протокола с решенията на ОбС Балчик от 18 април 2019 г. 

ПРОТОКОЛ 38 ОТ 18.04.2019 Г.
РЕШЕНИЕ № 548: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, съгласно 
чл. 127, ал. 10 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик 
съгласува ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПП на 
ОУП) на община Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници
 „ЗА“ - 21; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

2. Общински съвет Балчик предлага на Национален експертен съвет да промени 
предназначението в разработването на ОУП на Община Балчик масив 4 в земли-
щето на с. Кранево от земеделски площи на зона за обществено обслужване, само 
и единствено ако не противоречи на приетата към настоящия момент Екологична 
оценка.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници
 „ЗА“ - 21; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

3. Общински съвет Балчик предлага на Национален експертен съвет да промени 
предназначението в разработването на ОУП на Община Балчик за масив 37, масив 
38 и масив 108 в землището на с. Оброчище от земеделски площи на зона за общест-
вено обслужване, само и единствено ако не противоречи на приетата към настоящия 
момент Екологична оценка.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници
 „ЗА“ - 21; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

4. Не приема четвъртото предложение. ПИ 02508.90.755; ПИ 02508.90.756; 
ПИ 02508.90.752; ПИ 02508.90.208; ПИ 02508.90.765; ПИ 02508.90.766 и ПИ 
02508.90.757 от смесено обслужваща и производствено складова зона да бъде заме-
нено с понятието за логистичен парк.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници
 „ЗА“ - 7; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 10, 4 не гласуват

5. Общински съвет Балчик предлага на Национален експертен съвет да промени 
предназначението в разработването на ОУП на Община Балчик за масив 23 в земли-
щето на с. Кранево от земеделски площи на зона за обществено обслужване, само 
и единствено ако не противоречи на приетата към настоящия момент Екологична 
оценка.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници
 „ЗА“ - 18; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 2, 1 не гласува

6. Постъпилите искания, свързани с ОУП извън постъпилите предложения да бъдат 
включени в списъка на препоръки за промяна предназначение на упоменатите земи.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници
 „ЗА“ - 13; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 6, 2 не гласуват

Уважаеми партньори, 

Можете да разчитате на Сдру-
жение „Българско наслед-
ство” град Балчик, България, 
на нашия опит и професиона-
лизъм, когато имате нужда:
Да организирате ежегодни 
научни конференции по ис-
тория, научни конференции 
за етнологията на българите 
и др.; да подготвяте изда-
ване на списание с научни 
доклади, каквото списание 
„Форум” ние издаваме от че-
тири години и това е първото 
научно списание в историята 
на Балчик и в провинцията 
*ISSN2367-9271; 
да печатате черно-бял или  
специален цветен илюстрован 
вестник, подобен на вестник 
„Балчишки телеграф”, който 
има вече 25-годишна история 
и се слави като първият сед-
мичен вестник в България, в 
малкия провинциален град 
Балчик, който оцеля през го-
дините на демократичните 
промени и остави далеч зад 
себе си дебелите мастити 
вестници-еднодневки в сто-
лицата.ISSN 2367-9263 ;да 
организирате Литературни 
дискусии по най-различни 
теми и с автори от България 
и чужбина;  да издавате кни-
ги на отделни автори: поети 
и писатели чрез балчишките 

издателства „Форум”, 
„Нордиан” или „Ма-
тадор” Добрич; да 
подготвите изложби 
на български и чуж-
дестранни художници 
, фотографи и скулп-
тори от различни въз-
расти, филми на живе-
ещи извън България; 
да организирате Парад 

на паметта  / в своя град/– по 
подобие на провеждания по 
главната улица на град Бал-
чик, с поднасяне на цветя и 
слова пред паметниците на 
Л.Каравелов, К.Кисимов, 
Тримата опълченци от Бал-
чик, Св.Св.Кирил и Мето-
дий, На отведените в робство 
през Първата световна война 
и Паметника на падналите 
във войните за Отечество-
то на пл.”21 септември”. С 
Парада се открива ежегод-
ният фолклорен концерт на 
миналогодишни лауреати от 
фолклорния конкурс, който 
се провежда в края на август 
всяка година. Фолклорният 
конкурс е за хорово изкуство, 
индивидуално народно пеене, 
танцово изкуство и художест-
вено творчество, гала концерт 
на лауреатите.Информация 
за предстоящия Пети меж-
дународен форум „Българ-
ско наследство” можете да 
видите на нашия сайт www.
bgnasledstvo.com
Подготвяли сме размяна 
на гостувания с фолклор-
ни ансамбли от участници 
в Пасторалния фестивал в 
с.Саръгьол Де Деал, Тулча /
Румъния/, с Етнофестивала 
в град Фокшан, Вранча /Ру-
мъния/, с Ансамбъл „Синове 

на Добруджа” и Българското 
дружество в град Констанца /
Румъния/, с Българското дру-
жество в Букурещ, с ансамбъл 
„Босилче” от град Търговище 
/Румъния/ с липованския хор 
от град Тулча /Румъния/, с 
народния хор на с.Вишина /
Румъния/и с.Лунка/Румъния/ 
и др.
Размяна на гостувания имаме 
и с много молдовски, гага-
узки, украински и македонски 
ансамбли. С други предстоят 
такива през август т.г.Бихме 
Ви посъветвали и помогнали 
за подобни дейности с всички 
държави, към които имате ин-
терес или към художествени 
колективи от България.
Проведохме фолклорни кон-
церти в България от беса-
рабски българи, по случай 1 
ноември – Ден на народните 
будители и 29 октомври – 
Ден на бесарабските бълга-
ри. Много успешни в София, 
В.Търново и Балчик. Има 
интерес и от други български 
градове за тази година.Ако 
във Вашия град или Община 
има подобен интерес или сан-
тимент, бихме организирали 
подобна изява за този пред-
стоящ празник.
Проведохме за първа година, 
но твърде успешно, семинари, 
споделяне на добри профе-
сионални практики с украин-
ски фермери и предприемачи 
от Одеска област, както и це-
ленасочени туристически пъ-
тувания до В.Търново, Каспи-
чан, Шумен, Добрич и Балчик 
през февруари 2019 г.Има 
интерес от други украински 
области за Казанлък, Шипка, 
Нови пазар, Варна, Добрич, 

Балчик.Набираме опит, но 
имаме и какво да споделим 
при организацията на подоб-
ни мероприятия.
За всички дейности изготвя-
ме филми, клипове, дискове, 
брошури, плакати, книги, 
пореден брой на списание 
„Форум”, пореден илюстро-
ван цветен брой на вестник 
„Балчишки телеграф” за дей-
ността на Сдружение „Бъл-
гарско наследство”Балчик, 
България и провеждания ед-
ноименен форум.За тази цел 
сме добри посредници при 
изготвянето им с печатница 

„Нилекта”Добрич.
Нашите проекти и програми: 
Х Конкурс „Общественик на 
годината”;
V Конкурс /фолклорен/за бъл-
гарската диаспора; 
Научни конференции по исто-
рия; Научни конференции за 
етнологията на българите; 
Литературни дискусии за 
творчеството на българи зад 
граница; 
Издаване на научното списа-
ние „Форум”
Издаване на вестник „Бал-
чишки телеграф”;
Организиране на изложби 

на художници, фотографи и 
скулптори от българи, живее-
щи в странство;
Издаване на брошури, плака-
ти, постери; 
Организация на семинари и 
пътуване с украински ферме-
ри. 
Прожекция на филма „Мяс-
то на силата”, посветен на 
бесарабските българи от 
с.Криничное, Болградски ра-
йон, Одеска област, Украйна.
Издаване книга на бесараб-
ския журналист, поет, писател 
и фотограф Димитър Бориме-
чков от град Тараклия, Мол-

дова, по повод 70-годишни-
ната му.
Провеждане на Юбилейния 
Пети международен форум 
„Българско наследство”
Всички тези мероприятия се 
предвиждат  от 27 до 31 ав-
густ 2019 г. 

Честване 25-годишнината на 
вестник „Балчишки телеграф 
– юни 2019.
www.bgnasledstvo.com
e-mail: bgnasledstvo@abv.bg

Маруся КОСТОВА

ОБЩИНА  БАЛЧИК 
ТЪРГ ЗА ИМОТИ В СОКОЛОВО И  КАРВУНА

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение 
№238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; Решение  № 511 

от 29.01.2019 г. и  Решение № 518 от 21.02.2019 г.,  на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед  
№400/18.04.2019 г. на Кмета на Община Балчик.                               
   ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собстве-
ност, както следва:                                                                 
           1. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІІІ, кв. 44 по ПУП на село Соколово, община Балчик, 
представляващ  ПИ № 67951.501.953 по кадастралната карта на село Соколово с площ 1 293.00 м2, при 
начална цена за провеждане на търга 10 700.00 лева  /десет хиляди и седемстотин лева/, без ДДС.
           2. Незастроен поземлен имот представляващ ПИ № 36453.501.44 по кадастралната карта на село 
Карвува, община Балчик, с площ 4 788.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 19 152.00 лева  /
деветнадесет хиляди сто петдесет и два лева/
          Търгът ще се проведе на 15.05.2019 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. „21 сеп-
тември“  №6.
           Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 30.04.2019 г. до 14.05.2019 г. на касата на ОбА 
- Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа 
банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 14.05.2019 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  14.05.2019г. 
в Информационния център на Община Балчик.

За справки : тел.  0579 7-10-41 Караиванова, Денева    

ОБЩИНА  БАЛЧИК 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ПО ЧЛ.20 (3) ОТ ЗОП 
(СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА)

Обект на поръчката: Осигуряване на информираност и публичност по проект „Синергия на 
природата и културата – потенциал за развитие на транс-граничния регион“ („Synergy of nature 
and culture – potential for development of the cross-border region“)  по Програма INTERREG V-A 
Румъния – България 2014-2020 г.“, обособена по позиции:
1. Обособена позиция №1 - Организиране на информационни събития- встъпителна пресконфе-
ренция и уъркшоп/семинар и дебати/ по плана за действие, и публикуване на платени публика-
ции за проекта;
2. Обособена позиция №2 - Изработка и доставка напостоянен и временен информационен па-
нел/табела/;
3.Обособена позиция №3 - Печати доставка на информационни материали – плакати, папки и 
брошура;
 
Номер обществена поръчка в АОП: 9087771
За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – директор д-я ТЕМСЕ – 0579 
71053
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 
9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември“ № 6, Общинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.


