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На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на ОбС-Балчик и Заповед №887/19.07.2021г.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 терен за поставяне на 1 брой 
рекламно-информационен елемент /билборд/ с площ 12кв. м., за срок 

от 5 години“
1. Цел на търга:Отдаване под наем на части от имот публична-
общинска собственост,представляващтерен между ул. “Черно Море“ 
и ул. „Христо Ботев“ /до магазин ЦБА/, част от ПИ№ 02508.79.28, 
по кадастрална карта на гр. Балчик е за поставяне на 1 бр. рекламно-
информационен елемент /билборд/ с площ 12 кв.м.,  за срок от 5 /пет/ 
години.
Отдадената под наем част от общински имот, публична-общинска 
собственост е за  поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент.
2. Начална годишна наемна цена за площ от 12 кв.м., в размер на 588 
лв. /петстотин осемдесет и осем лева/ без ДДС .
Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната 
цена.
3. Срок на договора: 5/пет/ години;
След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да 
използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение 
–за поставяне на рекламно-информационен елемент.
4. Закупуване на тръжната документация – 12.00 лв. /дванадесет лева/ 
с включен ДДС, всеки работен ден от 23.07.2021г. до 15.00 часа на 
06.08.2021г. от касата на ОбА – Балчик.
5. Краен срок за приемане на депозит за участие – до 15.00 часа на 
06.08.2021г.
6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга– 15.30 
часа на 06.08.2021г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, 
пл.”21-септември” № 6.
7. Търгът ще се проведе на 10.08.2021г. от 10.00 ч. в зала на І –ви етаж 
в сградата на Община Балчик.
Огледът на имота се обезпечава от главен специалист наеми, отдел 
“Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности”, след 
предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна 
документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.
Лице за контакт:  Силвия Николова - Гл. специалист Наеми, тел: 
0579 7 10 54                       

 На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на ОбС-Балчик и Заповед №886./19.07.2021г.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 части от имот публична-общинска 
собственост, представляващи Паркинг „Двореца“ с площ 1 205 кв.м., 50 броя 
паркоместа по алея „Ехо“ /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца“/ 
и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път“ /от паркинг „Двореца“ до 
кръстовището/, гр. Балчик, за срок от 1 год.
1. Цел на търга:Отдаване под наем на части от имот публична-общинска 
собственост:
1.1. Паркинг „Двореца“, гр. Балчик, с площ 1 205 кв.м., представляващ 
обособена част от ПИ №02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, за 
срок от 1 год.
1.2. 50 броя паркоместа по алея „Ехо“ /от бивш летен кинотеатър до паркинг 
„Двореца“/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път“ /от паркинг „Двореца“ 
до кръстовището/, гр. Балчик, обособени части от ПИ №02508.7.138 по 
кадастрална карта на гр. Балчик,  с обща площ 900 кв.м., за срок от 1 год. 
Отдадената под наем част от общински имот, публична-общинска собственост 
е за паркинг.
2. Начална годишна наемна цена:
по т.1.1. за площ  от 1 205 кв.м.  в размер на 14 000 лв. /четиринадесет хиляди 
лева/ без ДДС;
по т.1.2. за площ  от 900 кв.м.  в размер на 16 000 лв. /шестнадесет хиляди лева/ 
без ДДС.
Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена.
3. Срок на договора: 1/една/ година;
След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва 
отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение –за  паркинг.
4. Закупуване на тръжната документация – 12.00 лв. /дванадесет лева/ с 
включен ДДС, всеки работен ден от 23.07.2021г. до 15.00 часа на 06.08.2021г. 
от касата на ОбА – Балчик.
5. Краен срок за приемане на депозит за участие – до 15.00 часа на 06.08.2021г.
6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга– 15.30 часа на 
06.08.2021г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.“21-септември“ 
№ 6.
7. Търгът ще се проведе на 09.08.2021г. 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 
тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.
Лице за контакт:  Силвия Николова - Гл. специалист Наеми, тел: 
0579 7 10 54 

Нов музикален фестивал в Балчик

отдясно наляво: д-р Валентина Георгиева, Проф.Танева, Ивайло Василев и майка 
му на фестивала „Дни на пианото“ в Балчик

Водещата Ирена Гъделева с награденото дете 
от Каварна - Божидара Димитрова, ученичка на 
М.Тихолова от Балчик

Вероника Ал Траш, дъщеря на д-р Цветелина 
Дончева от Балчик, ученичка на М.Тихолова

Дуо „Атмосфери“ със специална награда

Румънската пианистка Карина Уцъ на финала на 
фестивала „Дни на пианото“ в Балчик

Отново изненада! В лет-
ния културен календар 
на Общината вече има 
нов музикален фестивал, 
който се състоя  от 15- ти 
до 18 -ти юли пред ТИЦ 
„Мелницата”- Балчик и 
се нарича “Дни на пиано-

то”. Младите са във фо-
куса на фестивала, който 
се организира по проект 
“Синергия на Природата 
и културата-потенциал за 
развитие на трансгранич-
ния регион”, в партньор-
ство с Община Мангалия 
- Румъния, като се финан-
сира по Програма за тран-
сгранично сътрудничество   
ИНТЕРРЕГ 5-А Румъния 
- България чрез Европей-
ския фонд за регионално 

развитие. Основната цел 
е опазване и популяризи-
ране на общото природно 
и културно наследство и 
създаване на устойчива 
идентичност, която да ге-
нерира добавена стойност 
в секторите туризъм, ри-
барство и околна среда. 
Почетен гост на този фо-
рум бе проф. д- р Борисла-
ва Танева. 
Фестивалът бе своеобраз-
на музикална  и уникална 
по звучене канонада, която 
откри варналията Галин 
Ганчев /род. 1996 г./, кой-
то тази година е завършил 

Кралската академия за 
музика в Лондон, солист 
на различни оркестри, но-
сител на много награди. 
Всички останали участ-
ници са също призьори на 
много международни кон-
курси и фестивали. Втори 

участник в първата нощ 
бе румънецът Йонуц Дя-
кону /род.1988 г./, ученик 
на Влад Димулеску от На-
ционалния университет за 
музика- Букурещ; специа-
лизирал в Порто-Португа-
лия по програма  „Еразъм 
+”. 
Втората вечер ни изне-
нада с още един ярък та-
лант- софиянеца Ивайло 
Василев /род. 2007 г./. 

Най - ценната му първа 
награда е “Златната леш-
никотрошачка”- Москва, 
а негов партньор е бил 
Държавен академичен 
симфоничен оркестър на 
Санкт Петербург, под ди-
ригентството на Алексан-

дър Титов. Втора се поя-
ви- грациозната румънка 
Карина Уцъ /род.1998г./- 
най-представителна от 
всички участници. Въз-
питаничка на Гимназия за 
изкуства в Пятра - Нямц, 
сега студентка  в Нацио-
налния университет по 
музика- Букурещ, в класа 
на проф. Виничу Моряну. 
Също носителка на много 
награди от различни кон-
курси, включително Гран 

при на конкурса “Пролет 
на изкуствата”. Карина е 
спечелила и две стипен-
дии- на фестивала Соноро 
и Съюза на румънските 
музиканти, за да може да 
продължи своето изра-
стване като изпълнител.
Третата вечер започна с 
най- малките участници: 
Мария Господинова, Веро-
ника ал-Атраш от Варна, 
Божидара Димитрова от 
Каварна, с преподавател и 
на двете- Мариана Тихоло-
ва ; Габриела Господинова 
и Димитър Минков-и два-

мата от Добрич, с препода-
вател Детелина Захариева. 
После заработи “тежката 
артилерия” на варненци- 
ученици от майсторския 
клас на Аглика Генова и 
Любен Димитров. Едини-
ят изпълнител бе Богомил 
Димитров, с преподавател 
Боян Бъчваров, а другият 
Жельо Тодоров, ученик на 
Боян Бъчваров и Алексан-
дър Константинов, всички 
от НУИ “Добри Христов”- 
Варна.
На финалната вечер на 
първите “Дни на пианото” 
в Балчик първа започна 
румънката Диана Негряну- 
студентка в Националния 
университет за музика, в 
класа по пиано на проф. 
Влад Димулеску, специа-
лизирала в консерватори-
ята “Санта Чечилия”- Рим, 
носителка на две първи 
награди в Италия...Финал-
ните акорди прозвучаха 
под ръцете  на клавирното 
дуо “Атмосфери”- Мила 
Михова и Александра 
Дичева- един невероятен 

тандем- възпитанички на 
проф. Борислава Тане-
ва в НМА “Проф. Пан-
чо Владигеров” София. 
Естествено с престижни 
награди от конкурси “Си-
белиус”- Финландия и 
“Danubia Talents”- Унга-
рия, специалната награда 
“Олга Камбурова”, които 
им дават възможност да 
направят студийни записи. 
Тези  четири дни ние 
чухме и аплодирахме пиа-
нистите, изпълнили про-
изведения на: Р. Шуман, 
Й. Брамс, Й. С. Бах, Ф. 
Лист, М. Равел,Ф.Шопен, 
Ф. Лист, В.Моцарт, С. Рах-
манинов, С. Прокофиев, К. 
Дебюси, Юрума, В. Козма, 
Г. Енеску, А. Касела, Пен-
чо Стоянов, Ф. Шуберт, 
Ф. Пуленк, А. Йосифов...
То не бяха токати, хорални 
прелюдии, чардаш мака-
бре, различни ноктюрни, 
вариации, сонати, сюити, 
фантазии, теми от филма 
“Славата на моя баща”, 
балади, токати, хорали с 
финалните: „Соната за 
четири ръце”- Ф. Пуленк, 
“Елегия” и “Ръченица”- А. 
Йосифов.
„Дни на пианото” в Бал-
чик е един съвременен 
проект, даващ възможност 
за изявата и развитието 
на музикалните таланти 
в този край на света, кои-
то да имат собствен му-
зикален език, изразяващ 
остроумие, жизнерадост, 
мелодическа красота и 
човеколюбие. За да се съ-
храни човешката душа и в 
бъдеще!
Текст и снимки:
Хаджи Георги ЙОВЧЕВ


