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 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

        

Отдаване под наем на част от имот публична-общинска 
собственост, представляващ ПИ№ 02508.79.78, по кадастрална 
карта на гр.Балчик

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1151/05.10.2020 г. на 
Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за 
организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  
«Отдаване под наем  на част от имот публична-общинска собственост, 
представляващ ПИ№ 02508.79.78, по кадастрална карта на гр.Балчик, 
за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 
1.54 кв.м.»

1. Цел на търга: Отдаване под наем  на част от имот публична-
общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.79.78, по 
кадастрална карта на гр.Балчик. Отдадената под наем част от общински 
имот публична-общинска собственост е за поставяне на един брой 
рекламно информационен елемент с площ 1.54 кв.м»

2. Начална годишна наемна цена: 76.23  лв./седемдесет и шест лева 
и двадесет и три стотинки / без ДДС; стъпката на наддаване е в размер 
на 5 % /пет процента/ от началната цена;

3. Срок на договора: 3 /три / години;
 След сключване на договора за наем, спечелилият участник 

следва да използва      отдадения под наем имот, съгласно описаното 
предназначение - за  поставяне на един брой рекламно информационен 
елемент с площ 1.54 кв.м»

4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ 
с включен ДДС, всеки работен ден от 08.10.2020 г. до 15.00 часа на 
23.10.2020 г. от касата на ОбА - Балчик;

5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 
23.10.2020 г.;

6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 
часа на 23.10.2020 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, 
пл.»21-септември» № 6

7.  Търгът ще се проведе на 26.10.2020 г. от 10.00 ч. в  зала на 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:  Десислава Василева -  гл.специалист наеми  
0579 7 50 94                                                                                                                                    

Храмовият празник на „Св. Петка”

„По-добре слънцето 
да угаснеше, отколко-
то да замлъкне Евти-
мовия език” – изрича 
старобългарският пи-
сател Йоасаф Бдински. 
Познатият ни най-вече 
от най-критичните и 
толкова страшни ис-
торически моменти 
патриарх Евтимий 
Търновски е пример 
за обществено и нрав-
ствено религиозно по-
ведение. По време на 
заточението му, след 
падането на България 
под турско робство, 
той се отдава на писа-
телска дейност, за да 
разкаже и остави за 
поколенията примери 
за подражание и гор-
дост. Така се появява и 
житието на Св. Петка 

Търновска. 
От този увлекателен 
разказ научаваме как 
думите на Исус Хрис-
тос за добротата и съ-
чувствието са причи-
на момичето Петка да 
съблече богатата си 
дреха завинаги и за-
лято от горещи сълзи 
да се отдаде на пост 
и молитви. Животът 
на посветилото се на 
състрадание и служба 
в името на доброто /
родено в Епиват ,в 
Тракия момиче/, моли 
се, служейки на Бога в 
Йорданската пустиня, 
в Цариград, в Египет, 
където умира.
През 1238 година Иван 
Асен нарежда да пре-
несат мощите и в Тър-
ново, където специал-

но за тях е построена 
църквата „Св. Петка”. 
След падането на Бъл-
гария под турско роб-
ство мощите на Св. 
Петка са пренесени 
във Видин, а по-късно 
в Сърбия, после в Ру-
мъния в град Яш, къ-
дето се пазят до днес. 
А денят 14 октомври 
е храмовият празник 
на нашата църква в гр. 
Балчик, кв. „Левски” – 
светъл празник и при-
знание за необикнове-
ното служене в името 
на доброто и вярата. 
В тържествената служ-
ба, освен храмовият 
свещеник йерей Т. 
Тодоров, участваха 
отец Методий от с. 
Българево, отец Фи-
лип от с. Оброчище. 

         Миряните от  Храм „Св. Петка“, гр. Балчик, отпразнуваха своя празник „Петко-
вден“ с тържествена литургия и курбан.                    Фото: Деспина МАРИНОВА

Присъстващите ми-
ряни бяха миросвани 
от балчишкия отец 
свещеноиконом Стра-
тия. Църквата беше 
огласена от словата на 
отците, от псалмите и 
религиозните химни, 
изпълнени от гостува-
щите варненци. Хра-
мът беше изпълнен от 
балчишките и гости, в 
които вярата в доброто 
и човечното, беше по-
бедила страха от пан-
демията /Ковид 19/, 
завладяла света. Бяха 
изпълнени всички 
празнични религиозни 
обичаи – обикаляне-
то на църковния храм 
с църковните слова, 
освещаването на вода-
та, на задължителния 
курбан и донесените 
от миряните хлябове, 
сладки, плодове и дру-
ги.
Празникът, посветен 
на любимата на пра-
вославните християни 
Св. Петка, е очакван и 
желан. Вярваме, че той 
повдига самочувствие-
то и духа им, вярата, че 
в трудни моменти ще 
получат помощ от нея 
и всички православни 
светци. Надеждата, че 
те помагат и пораждат 
родолюбиви чувства, 
както за отстояване на 
вярата и народност-
та, така и че в трудни 
моменти ще получат 
помощ от тях. Най-ве-
че от Петка Търновска, 
чието име почитат с 
обич.
С гордост и христи-
янско удовлетворение 
би се изпълнил всеки, 
който случайно или 
целенасочено влезе да 
запали свещичка, или 
се помоли за здраве, за 
проблем, за добро на 
близките си, за прияте-
лите си или за хората 
по света въобще. За-
щото винаги чистата, 
светла и поддържана 
черква „Св. Петка” е 
наша утеха и спасение 
в трудните времена.

Мария АНДРЕЕВА

        Млада украинка, военен служител в гр.Мелитопол, пред 
църквата „Св.Петка“ Балчик.                                          Фото: БТ

 Търг с тайно наддаване, с предмет отдаване под наем на 
имот частна общинска собственост, представляващ част от ПИ 
№53120.505.10.1

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик 
и Заповед № 1169/12.10.2020 г. на Кмета на Община Балчик,

 ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура 
за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с предмет отдаване 
под наем на имот частна общинска собственост, представляващ част от ПИ 
№53120.505.10.1 по кадастрална карта на с. Оброчище, актуван с АОС № 
434/26.06.2000 г., с площ 8 кв.м.

Цел на търга: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост, пред-
ставляващ част от ПИ №53120.505.10.1 по кадастрална карта на с. Оброчище, 
актуван с АОС № 434/26.06.2000 г.

Начална годишна наемна цена: 310.08 лв / триста и десет лева и осем сто-
тинки / без ДДС; стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от 
началната цена.

1. Срок на договора: 5 / пет / години;
2. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да 

използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - офис 
помещение.

3. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с 
включен ДДС, всеки работен ден от 15.10.2020г. до 15.00 часа на 30.10.2020г. 
от касата на ОбА - Балчик;

4. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 30.10.2020г.;
5. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 

30.10.2020г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.»21-септември» № 6
 6. Търгът ще се проведе на 02.11.2020г. 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:  Десислава Василева  -
гл.специалист наеми  0579 7 10 54                                                                                                                                           

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТ-ПРЕБРОИТЕЛИ

Кандидатите за преброители подават следния пакет документи:
1. Заявление
2. CV
3. Съгласие за обработване на лични данни
4. Копие от диплома
5. Удостоверение за банковата сметка
6. Дигитална снимка на e mail: snimka@balchik.bg

От Сайта на Националния статистически институт в Сайта на 
Община Балчик са поместени всички формуляри, които трябва да 
се попълнят от кандидат-преброителите.


