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Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

ОБЩИНA БАЛЧИК 
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА 

НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА
ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и 

ресторантьорството”
Магистърска програма „Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите 
самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  – 
 Учебни програми – Електронен каталог 

Тел: 0579 6 20 23 – база Албена, 
052 607 946 – база Варна

Община Балчик успешно изпълнява проект „Синергия 
на природата и културата – потенциал за развитие на 

трансграничния регион“
 Община Балчик  стартира успешно изпълнението  на  Проект „Синергия на природа-
та и културата – потенциал за развитие на транс-граничния регион“. Проектът се 
финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъ-
ния  България чрез Европейския фонд за регионално развитие и се изпълнява от общи-
на Балчик в партньорство с община Мангалия, Румъния. Основната цел на проекта е 
опазване и популяризиране на общото природно и културно наследство, за да се съз-
даде устойчива трансгранична идентичност, която да генерира добавена стойност в 
секторите с потенциал за устойчиво развитие на общностите: туризъм, рибарство и 

опазване на околната среда. 
Основните дейности, които проектът предвижда са ремонтиране на крайбрежна-
та алея на град Балчик ,свързваща Държавния културен институт -Kултурен център 
„Двореца“ и Културно-информационен център „Мелницата”, както и модернизиране 
на крайбрежната зона на улица “Констанца” в град Мангалия, Румъния. В рамките на 
проекта ще бъдат проведени един фестивал в гр. Мангалия и две музикални събития в 

гр. Балчик. Периодът  на изпълнение на проекта е от  28.12.2018 до 28.12.2021.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Пресконференция по проекта в КИЦ “Мелницата”: отляво надясно - 
г-н Димитър Димитров, началник на отдел “ТЕМСЕ”; г-н Николай Ангелов, 
кмет на Община Балчик; г-н Кристиан  Раду, кмет на Община Мангалия, 
Хинчо Хинев, преводач от румънски език.

Повече запроекта четете на стр.2 

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 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:
„Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T 
инфраструктура” ,
финансиран по програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A 
Румъния-България 2014-2020г. чрез Договор за БФП №45764/29.03.2019 г. и 
Споразумение за партньорство от 05.02.1019 г.
Общи параметри на проект -  «Подобряване на връзката на третични възли 
Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура» - Основни дейности по 
проекта са:
• Рехабилитация на общински път DOB 1149 - /1-9, Каварна- Балчик- Топола 
- м. Икантълъка - граница община (Каварна- Балчик) - м. Тузлата - Балчик 
- Албена / 1-9 / от км 4+500 при граница община Каварна до км 10+020 при 
кръстовище с път 11-27 в град Балчик - l=5 520м и на общински път DOB 
3160 - /DOB 1149, Топола - Балчик / - граница община (Каварна-Балчик) - к.к. 
Тузлата- /DOB 1149/” от км 2+170 до 4+083 - L=1 913 м
• Рехабилитация на част от уличната мрежа на град Балчик, включваща: 
участък от улица „Приморска” от ОТ77 до ОТ118, L=400 м; обръщач за 
автобуси на ул. „Приморска”, F=1 400 м2; кръстовище между улиците 
„Приморска” и „Черно море”; участък от ул. „Черно море” ОТ37 до ОТ308, 
L=790 м.”
• Закупуване на специализирана техника;
- Стоително- монтажни работи на стойност  5 027 830,68 лева с вкл. ДДС
- Специализирана техника на стойност  733 424,00 с вкл. ДДС
1. Бюджет на проекта допустими разходи  - 6 971 441,78  лева..
2. Начин на финансиране на проекта: Европейско финансиране - 5 925 725, 
51 лв. с ДДСНационално съфинансиране:  906 217,71  лв., с ДДС и собствен 
принос на Община Балчик : 139 498,55  лв. с ДДС .
3. От сбора на стойностите на строително-монтажните работи и 
специализираната техника се формира размера за Договор за кредит от Фонд 
ФЛАГ ЕАД:  5 761 254,68 лева с включено ДДС - необходимото финансиране.
4. Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.45, ал.1, 
т.1 букви  от»а» до «ж» от ЗПФ.
        - 5 761 254,68 - финансиране - Учредяване на залог върху собствени 
приходи на общината.
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;
6. Обсъждането ще се проведе на 22.07.2019г. /понеделникк/ от 14.00 часа в 
Заседателната зала на Общински съвет - Балчик.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик    


