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ЛАФИ
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

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

„Читател на годината” в 
библиотеката на 

НЧ „Паисий Хилендарски 
1870” Балчик

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 7 054               

На 28 януари 2020 г. за 
втора поредна година в 
Библиотеката на НЧ „Па-
исий Хилендарски 1870” 
Балчик се проведе иници-
ативата „Читател на годи-
ната”. Целта е да се насър-

чава четенето сред всички 
възрасти и най-вече сред 
децата, които определено, 
не желаят да четат и не 
знаят ползата от четенето 
на книги. Преди 5 години 
би могло да се каже, че 

имаше регистриран ин-
терес към електронните 
книги, като нов продукт 
на IT-технологиите, но 
после отшумя.
„Читател на годината” е 
първа изява на библио-

теката за 2020 г., която е 
юбилейна година за чи-
талището – навършват се 
150 г. от създаването на 
НЧ „Паисий Хилендарски 
1870” Балчик.

Продължава на стр.  6

Рибари от Шабла, Каварна 
и Балчик – пред европейски 

възможности

И н ф о р м а ц и о н н а сре-
ща, насочена към рибарската 
общност, проведоха експер-
тите от Областен информа-
ционен център – Добрич, 
в партньорство с Местна-
та инициативна рибарска 
група „Шабла-Балчик-Ка-
варна“. Близо 30 рибари, 
представители на рибарски 
сдружения, собственици на 
риболовни кораби, гражда-
ни и медии се запознаха с 
възможностите за европей-
ско финансиране. Геновева 
Друмева, управител на цен-
търа, представи актуални-
те и предстоящи мерки по 
Програма за морско дело 
и рибарство 2014-2020 г. 
През първото тримесечие на 
2020 г. ще стартират мерки-
те 1.1. „Диверсификация и 
нови форми на доход“ и 1.2. 
„Здраве и безопасност“ – за 

допълващи дейности, свър-
зани с рибарството, включи-
телно инвестиции на борда 
на корабите, риболовен ту-
ризъм, ресторанти и други. 
Финансирането е в размер до 
146 687 лв., а максималният 
процент на безвъзмездната 
финансова помощ / БФП/: 
50 %. По мярка 1.2. „Здраве 
и безопасност“, подкрепата е 
до 10 000 лв., с до 100% БФП 
за инвестиции на борда или 
в индивидуално оборудване 
за подобряване на здравни-
те условия. По мярка 2.5. 
„Аквакултури, осигурява-
щи екологични услуги“ – за 
дейности, пряко свързани с 
опазването на водните жи-
вотни извън естествената им 
среда, максималният про-
цент на съфинансиране е от 
50% до 100%. По мярка 2.4. 
„Преминаване към схеми по 

управление на околната сре-
да и одитиране и към биоло-
гични аквакултури” - съфи-
нансирането е от 50% и може 
да достигне до 100%. Одо-
брената индикативна годиш-
на работна програма за 2020 
г. на МИРГ „Шабла-Кавар-
на-Балчик“ беше представе-
на от изпълнителния дирек-
тор Нелко Йорданов. Общо 
четири мерки ще повишат 
конкурентоспособността 
и жизнеспособността на 
предприятията в сектора на 
аквакултурите, ще финанси-
рат изграждането на нови и 
модернизация на съществу-
ващи и предприятия, ще на-
сърчат развитието на допъл-
ващи дейности в областта 
на риболова и подобряване 
на здравето, безопасността 
и условията на труд на ри-
барите. 

 Фото: Областен информационен център Добрич


