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Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32
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строителствoремонтпроектиране

Почина изкуствоведът 
Димитър Грозданов

Димитър Грозданов (1951 - 2020). Снимка: 
СБХ

Площад СЛАВЕЙКОВ
25.01.2020

Време за четене: По-малко от минута
 
На 68 години си отиде изкуствоведът Димитър 
Грозданов. Новината за смъртта му съобщиха от 
Съюза на българските художници.
Димитър Грозданов е роден на 3 октомври 1951 
година в град Генерал Тошево. Завършва история 
и теория на изкуството в НХА през 1978 г. Сти-
пендиант е в Швейцария, Холандия и Франция.
Основава фестивала „Процес – Пространство“ 
в Балчик през 1991 г.. Президент е на Триенале 
София’96. Куратор на изложби като „Тухлата“, 
„Ухото на Ван Гог“, „Лабиринт“, „Голямата гра-
фика“, „Безопасна игла“…
 Главен редактор е на списанията „Изкуство“ и 
„Изкуство – Art in Bulgaria“. Член на СБХ, за-
веждал международната дейност в Съюза. Като 
художник има около 40 самостоятелни изложби 
в България, Франция, Швейцария, Германия, Хо-
ландия, Турция, Тунис и др.

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959” гр. Балчик 
 

съвместно с: 
 

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
и 

 

ДГ №3 „ЧАЙКА” 
 

ви кани на  

„Урок по родолюбие” 
воден от  

Искрен Красимиров, 
 

 

 

 

посветен на 142 години от  
Освобождението на град Балчик 

от Османско владичество 
 

на 31 януари 2020 г. 
За повече информация : 0579 7 20 86 

ОБЩИНА БАЛЧИК 
ОБЯВЯВА 

откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване 
с  предмет „Отдаване на част от общински имот - публична общинска собственост, 

представляващ част от имот ПИ № 02508.76.9, по кадастрална карта на град Балчик.
1.Цел на търга: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.9 по 
кадастралната карта на гр.Балчик.
Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на павилион за извършване на 
търговска дейност - продажба на пакетирани стоки с площ  15.00  кв.м ;
2.Начална годишна наемна цена: 245.70 лв. /двеста четиридесет и пет лева и седемдесет 
стотинки/ без ДДС; стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена.
3.Срок на договора: 5 / пет / години;
4.До участие в  търг с тайно наддаване се допускат кандидати, които:
4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;
4.2. да нямат публични задължения;
5.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения 
под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на павилион за извършване 
на търговска дейност-пакетирани стоки;
6. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки 
работен ден от 23.01.2020г. до 14.30 часа на 06.02.2020г. от касата на ОбА - Балчик;
7. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 06.02.2020г.;
8. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 06.02.2020г. в 
деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.”21-септември” № 6
9.Търгът ще се проведе на 10.02.2020г. от 10 ч. в  зала І -ви етаж в сградата на Община 
Балчик.
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, 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 контакт:  Андриана Иванова - гл.специалист наеми  0579 7 10 54              

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПОКАНА 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 януари 2020 година от 09.ºº часа, в залата на 
общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при 

следния

Дневен ред:
1. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
2. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община
Балчик за периода 2020 - 2023 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
3. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година. 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
4. Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за 2020 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
5. Предложение за приемане на Анализ на потребностите за подкрепа на личностно развитие на децата и 
учениците в община Балчик за 2019 г. 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
6. Одобряване на пазарна оценка за учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка- лят-
на кухня и барбекю към съществуваща жилищна сграда в с. Кранево.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
7. Разглеждане на заявление от Дженгис Самединов от гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по 
отношение на ПИ № 02508.85.129.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
8.  Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот публична - общинска собственост, пред-
ставляващ терен за поставяне на 32 броя рекламно-информационни елемента, с обща площ 29.32 м2.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
9. Разрешаване за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Пътна връзка на път І-9 Каварна-Балчик-Об-
рочище-Варна, при км 77+733, отляво, за обслужване на ПИ 53120.38.208 по КК на с. Оброчище, община 
Балчик, предназначен за изграждане на жилищни сгради.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
10. Разни
Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съвет-
ник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, Председател на ОбС-Балчик


