
                                                                                                        ОБЩЕСТВО                                  22 - 28 октомври 2020 г.         2                                                                                ОБЩЕСТВО                      28 септември - 4 октомври 2017 г.  4                                                                     ОБЩЕСТВО                            20 - 26 май 2021 г.          2

Ръководство на Общото събрание на МИГ „Балчик-Ген.Тошево“: г-жа Росица Попова /изп.
директор/, г-н Валентин Димитров /председател на СНЦ и кмет на Община Г. Тошево/, 
г-н Николай Ангелов /кмет на Община Балчик/.                                                  Фото: Х.КАСАБОВ 

В Пленарната зала на Об-
щинската администрация 
в град Балчик се проведе 
Общо събрание на СНЦ 
„МИГ Балчик – Генерал 
Тошево”. То бе открито 
от председателя на Упра-
вителния съвет на Мест-
ната инициативна група 
г-н Валентин Димитров, 
кмет на гр.Ген.Тошево. 
Присъства кметът на Об-
щина Балчик г-н Николай 
Ангелов.
Бе взето решение за про-
мяна в одобрената Стра-
тегия за Водено от общ-
ностите местно развитие 

(СВОМР) на СНЦ „МИГ 
Балчик – Генерал Тошево.
Изпълнителният директор 
на сдружението г-жа Ро-
сица Попова запозна при-
състващите с резултатите 
от проведеното обществе-
но обсъждане, започнало 
на сайта на Сдружението 
и финализирано в 11 часа 
на 12.05. 2021 г., на което 
местната общност обсъди 
постъпилите предложе-
ния от общините Генерал 
Тошево и Балчик, както и 
от земеделски производи-
тели.
 Двете общини предлагат 

да бъде заделен по-голям 
дял от допълнителния 
финансов ресурс по пре-
ходния регламент за ин-
фраструктурни проекти 
по мярка 7.2 и мярка 7.5 
от СВОМР. Те са свързани 
с реалните потребности и 
заявения обществен инте-
рес. По този начин ще се 
увеличи възможността за 
максимално въздействие 
върху качеството на живот 
на територията на МИГ-а, 
каза г-жа Р.Попова.
На събранието стана ясно, 
че е необходимо СВОМР 
да претърпи промяна чрез 

 Публичен търг за имоти в Сенокос, Балчик и 
Соколово

О Б Я В А

    На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУ-
РОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 
г. на ОбС-Балчик, Решения № 160/30.06.2016 год., № 

290/08.04.2021 год., № 311/29.04.2021 год.   на Общински съвет Балчик  и 
във връзка със Заповед  № 526/12.05.2021 г. на Кмета на Община Балчик.          

                       
        ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  
 1. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХІV, кв. 45 по ПУП на 

село Сенокос, община Балчик,  представляващ ПИ № 66250.501.389 по 
кадастралната карта на село Сенокос  с площ 1 009.00 м2, при начална 
цена за провеждане на търга 7 063.00 лева  /седем хиляди шестдесет 
и три лева/ без ДДС.

 2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІV, кв. 311 по ПУП 
на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.84.72 
по кадастралната карта на град Балчик с площ 178.00 м2, при начална 
цена за провеждане на търга 7 280.00 лева  /седем хиляди двеста и 
осемдесет лева/ без ДДС.

 3.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХVІІ, кв. 35 по ПУП 
на село Соколово, община Балчик,  представляващ ПИ № 67951.501.818 
по кадастралната карта на село Соколово  с площ 1 280.00 м2, при на-
чална цена за провеждане на търга 11 640.00 лева  /единадесет хиляди 
шестстотин и четиридесет лева/ без ДДС.

 Търгът ще се проведе на 09.06.2021 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - 
Балчик в сградата на пл. «21 септември»  № 6.

 Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 25.05.2021 г. 
до 07.06.2021 г. на касата на ОбА - Балчик.

 Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик 
или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 
часа на 07.06.2021 г.

 Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се 
подава в срок до 16.00 ч. на  07.06.2021 г. информационния център на 
Община Балчик.

 За справки : тел.  0579 7-10-41  М. Караиванова,  Й. Денева    

Общо събрание на СНЦ  „МИГ 
Балчик – Генерал Тошево”

Най-новият магазин за “Дрехи 
втора употреба”, с екстра качество и 

приемливи цени! 
Заповядайте в 

бившата аптека “Балик” Балчик 

увеличаване на финансо-
вия ресурс, в размер на 
799 000 лв., по приоритет-
ните мерки, финансирани 
от Европейския земедел-
ски фонд за развитие на 
селските райони.
Така по мярка 7.2 да бъде 
заделен финансов ресурс 
в размер на 550 000 лв., по 
мярка 7.5 - в размер на 49 
000 лв., и по мярка 4.1 - в 
размер на 200 000 лв.
Направеното предложе-
ние бе прието от членове-
те на Общото събрание на 
СНЦ „МИГ Балчик - Гене-
рал Тошево“.                   БТ

ЕС открива 13 информационни 
центъра от ново поколение в България

Центровете ЕВРОПА ДИ-
РЕКТНО са разположени 
в Благоевград, Бургас, Ва-
рна, Видин, Враца, Габро-
во, Добрич, Дупница, 
Пловдив, Русе, Смолян, 
Стара Загора и Шумен.
Гражданите ще имат още 
по-лесен и пряк достъп 
до информация за Евро-
пейския съюз благодаре-
ние на мрежата от нови 
центрове ЕВРОПА ДИ-
РЕКТНО, които започват 
да действат от този месец 
в различните области на 
страната. Те са част от 
общо 424 информацион-
ни центъра от ново по-
коление, подкрепяни от 
Европейската комисия в 
целия ЕС.
 Целта на тези центро-
ве е да укрепят важната 
връзка между институци-
ите на ЕС и гражданите, 

Добрич е вече част от мрежата 
ЕВРОПА ДИРЕКТНО!

независимо къде живеят 
те. Екипите на ЕВРОПА 
ДИРЕКТНО ще помогнат 
да се обясни как Европа 
се бори с пандемията от 
COVID-19, ще стиму-
лират възстановяването 
чрез информация за плана 
NextGenerationEU и ще се 
насърчават зеления и ци-
фровия преход.
 С оглед на модернизи-
рането на тяхната роля и 
мандат новото поколение 
центрове ще организи-
рат граждански диалози 
и прояви с широко учас-
тие, например за Конфе-
ренцията за бъдещето на 
Европа. Те ще предоста-
вят съответната информа-
ция относно политиките 
и приоритетите на ЕС 
на местните общности, 
граждански и съсловни 
организации, медии и др., 
и ще ги включват в своите 
дейности.
 Новите центрове ще на-
сърчават също така ак-
тивното европейско граж-
данство в училищата и ще 
се координират с други 

мрежи на ЕС в регионите, 
като осигуряват по-лесен 
достъп до информация на 
местно равнище за граж-
даните, организациите и 
предприятията.
 Европейската комисия 
призовава всеки гражда-
нин, който има въпроси 
или се нуждае от конкрет-
на информация за ЕС, да 
се свърже с най-близкия 
до него център.
Официалното откриване 
на центъра в Добрич се 
планира за началото на 
месец юни, последвано от 
събитие, свързано с Евро-
пейската зелена седмица 
и Европейския зелен пакт. 
 
За контакти : ЕВРОПА 
ДИРЕКТНО ДОБРИЧ
гр. Добрич 9300, ул. “Бъл-
гария” 3
Търговско-промишлена 
палата
europed i rec tdobr ich@
gmail.com
00359 58 601 472
h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u /
bulgaria


