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Представиха пред рибари възможностите 

за кандидатстване по европрограми и 
инвестиране 
в сектора на 

аквакултурите

От стр. 1 
Видео презентация она-
гледи 11-ет вида чужди 
и нетрадиционни видове 
– риби, медузи, рапани 
и др, обитаващи Черно 
море днес. Те са изследва-
ни в районите на север от 
нос Калиакра,с. Крапец и 
край Балчик. Става дума 
за Гребеновидна медуза, 
Бяла пясъчна мида, Къд-
рава мида, Байракът на 
залива, Кафяви и Черве-
ни морски водорасли,а от 
рибите – кефал пеленгас, 
Бодоперка от семейство 
попчета. Биоинвазиите в 
Черно море и по-точно в 
неговата северозападна 
част са уязвими към ек-
зотичните видове поради 

Разни

* Купувам земеделски 
земи в Балчик, Каварна, 
Шабла, Г.Тошево, Добри-
чка, Тервел, Тутракан, Си-
листра. Тел.0898 372271

* Купувам земеделски 
земи в общините Балчик, 
Каварна, шабла, Г.Тошево 
и Варненска област. Под-
готовка на документи. 
Тел. 0885838354 0579 7 
70 11  /10-4/

*  Купувам земеделска 
земя в общините Бал-
чик, Каварна, Шабла, 
Г.Тошево, и Добрич. Из-

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Продавам в град Ка-
варна, среден южен апар-
тамент, ул.“България“ № 
39, вх.Б ет.7; 50 000 лв. 
Тел. за справка: 0885 67 
11 47 

*Продавам  двустаен 
апартамент в ж.к.”Балик4 
1 ет. Цена 52 000 лв. 
Тел.0887 521783  0579 7 
7011  /3-3/

Продавам дворно мяс-
то в с.Даричино 1.2 дка 

Предлагаме парцел от 
300 кв.м. в центъра на 
град Балчик, срещу обез-
щетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

тел.0887249111  /10-4/
П р од а в а м  к ъ щ а  в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. 

   Тел.0884474858 /10-4/
Продавам двуместен 

разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел.0889436312

готвяне на документи.Тел. 
0895 71 83 83 и тел. 09888 
790 83  /10-1/

интензивния трафик на 
корабите, които са и ос-
новна причина за принос 
на различни видове. От 
110 до 150 са броевете 
на екзотичните видове в 
Черно море, но през по-
следните шест години / 
2012 – 2017/ се наблю-
дава понижение на броя 
на новите.Чувства се не-
обходимост и от повече 
добра обществена ин-
формираност и активно 
участие в дейностите по 
идентифициране на инва-
зивните видове, последи-
ците от тяхното развитие 
и спазване на регламен-
тите на ЕС. Областният 
информационен център 
–Добрич, представи на 

тази конференция акту-
алните възможности по 
Програма за морско дело 
и рибарство 2014 – 2020 
г. / ПМРД 2014-2020г. 
Михаела Козловска, екс-
перт, разясни, че 2 яну-
ари 2021 г. е крайният 
срок, в който могат да 
бъдат подавани проектни 
предложения по проце-
дура BG14:FOP001-2.015 
„Продуктивни инвести-
ции в аквакултурите“, 
Сектор „Малки проекти“. 
От безвъзмездната финан-
сова помощ от 3 000 до 48  
895 лв. могат да се въз-
ползват еднолични тър-
говци или юридически 
лица, регистрирани по 
Търговския закон или За-
кона за кооперациите, раз-

виващи дейност в сектор 
„Аквакултури“. Козовска 
добави още, че предстои 
обявяване на прием за 
проекти по процедура 
BG14MFOP001-2.016 „ 
Продуктивни инвестиции 
в аквакултурите“, Сектор 
„ Рециркулационни сис-
теми“ и „Изграждане на 
нови, както и разширя-
ване на модернизация на 
съществуващите аквакул-
турни стопанства“. Обща-
та безвъзмездна помощ е 
на стойност 2  812  998, 59 
лв. Безвъзмездната помощ 
за един проект не може да 
е по-малък от 30 000 лв., а 
максималният – не повече 
от 550 000 лв. Предстои 
да бъде отворена и Мяр-
ка 5.4 „ Преработване на 
продуктите от риболов и 
аквакултури“,за еднолич-
ни търговци и юридиче-
ски лица, регистрирани 
по Търговския закон или 
Закона за кооперациите, 
и които са преработвате-
ли на продукти от риба 
и аквакултури. Безвъз-

мездната помощ е от 20 
000 лв. до 1 000 000 лв., а 
съфинасирането е до 50% 
Проектът на Индикатив-
ната годишна програма 
за 2021 година на ПМДР 
предвжида подкрепа към 
икономическите послед-
ствия от COVID19 към 
собствениците на рибо-
ловни кораби, рибари, 
производители на риба 
и аквакултури в размер 
на 11 млн.лв., които ще 
бъдат предоставени под 
формата на компенсации 
и средства за закупуване 
на стоки, суровини и ма-
териали, за покриване на 
разходи за външни услу-
ги и персонал. На пред-
ставянето на проектите и 
тяхното разяснение при-
състваха представители 
на МИРГ „Шабла-Кавар-
на –Балчик“ и заитере-
совани лица, свързани с 
риболова и кандидатства-
нето по избрани проекти.  

Керанка 
ДАЛАКМАНСКА

  НА ПАЗАР В  ЧОРЛУ  - ЛЮЛЕБУРГАС
14-15 ноември

Първи ден
1. Отпътуване от Варна 00.30 ч.
2. Кратка почивка в Бургас
3. Минаване граничен пункт Малко Търново
4. Спиране за почивка и закуска в Лозенград
5. Посещение на фабрика ТАЧ
6. Посещение на фабрика за кожени обувки (произвеждат се 5 известни 
марки)
7. Пристигане в Чорлу и свободно време в центъра
8. Настаняване в хотел в близост до моловете
9. Свободно време за моловете
Втори ден
1. Закуска
2. Посещение на цех за баклави и магазин за продажба
3. Посещение на неделен пазар за селскостопанска продукция (фермерски 
пазар)
4. Посещение на мол в Люлебургас
5. Посещение на Мигрос 5М в Люлебургас
6. Отпътуване за Варна
 
Цена: 110.00 лв.
Включва: Транспорт, застраховка, нощувка в двойна стая със закуска 
в хотел 2 или 3 звезди. Доплащане за единична стая -  15.00 лв. 
Представител на фирмата.
Записване на тел. 08780602 901, e-mail: varnatourism@abv.bg  или до 
запълване на местата в автобуса.
Varna tourism company LTD.
Registration: PKK-01-6212/25.09.2008 
Nikolay Panayotov (Mr.) General Manager
Tel.+359 52  612 809, mobile:+359 878 602 901

Ако смятате, че Десис-
лава Маринова - Балчик, 
трябва да бъде следваща-
та Мисис България 2020, 
гласувайте за нея.
Церемонията по връчване 
на титлата ще бъде на 30 
октомври 2020 г. /петък/ в 
столичния хотел „Монте-
сито”.

С онлайн вот ще бъде оп-
ределена Мисис България 
e-vote
Ако смятате, че десислава 
маринова трябва да бъде 
следващата Мисис Бълга-
рия 2020, подкрепете я на 
www.facebook.com/Mrs 
BulgariaOfficial/photos

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 
29 октомври 2020 година от 09.ºº часа, в ТИЦ 
„Мелницата” в залата на 6-ти етаж, ще се прове-
де заседание на Общински съвет - Балчик, при 

следния

Д н е в е н  р е д:

1. Приемане на промени в Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за определянето админи-
стрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Балчик.
2.Предложение за промяна списъка на длъжност-
ните лица, които имат право на транспортни раз-
носки поради настъпила промяна в обстоятелства-
та  съгласно приложение №11-А, прието с решение 
№45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик.
3.Актуализация на годишната програма за упра-
вление и разпореждане с имоти - общинска соб-
ственост през 2020 г.
4.Разглеждане заявление от Луцина Йовчева Ма-
лева от гр. Балчик  за закупуване на общинско  жи-
лище.
5. Разглеждане на заявление от Станка Стойкова 
Дамянова и Михаил Александров Дамянов от гр. 
Балчик за прекратяване на съсобственост по от-
ношение на ПИ № 02508.80.119 по кадастралната 
карта на гр. Балчик.
6. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.140  по 
кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чеш-
ми“
7.Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.50 по ка-
дастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми“
8. Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.138 по 
кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чеш-
ми“
9. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.71 по ка-
дастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми“
10. Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.51 по 
кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чеш-
ми“
11. Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.153 по 
кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чеш-
ми“
12.Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.78 по 
кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чеш-
ми“
13.Продажба чрез търг на  ПИ № 18160.501.456 по 
кадастралната карта на с. Гурково
14.Определяне на имоти – частна общинска соб-
ственост, които подлежат на застраховане.
15. Приемане на решение за предоставяне на земе-
делски имоти или части от тях – полски пътища, 
за стопанската 2020/2021 година, на съответния 
ползвател.
16.Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване 
на част от имот публична-общинска собственост, 
представляващ част от ПИ№ 02508.78.86, по ка-
дастрална карта на гр.Балчик за поставяне на ре-
кламно информационен елемент с площ 4  кв.м
17. Даване съгласие за изменение на Подробен ус-
тройствен план – план за регулация и застрояване 
за УПИ II  в кв. 7 по плана на К.З  „ДВОРЕЦА“, 
гр. Балчик/ ПИ № 02508.7.104. по КК на гр. Бал-
чик и промяна на граничната улична регулация в 
съответствие  границите на ПИ № 02508.7.104 по 
КК на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – 
кмет на община Балчик

18. Отпускане еднократни помощи на граждани от 
Община Балчик.

Вносител: Симеон Симеонов -
Председател ПКЗСС.

19. Други

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик


