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 Г-н Павел Господинов, собственик на аптека „Балик“ Балчик, бе щастлив да подари със своите колеги 
лаптоп на децата от 4 Б група на Детска градина „Знаме на мира“ Балчик 

ПРОМЕНИ
 В АДРЕСИТЕ НА ШЕСТ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

В клубовете и читалищата на Балчик
 няма да има избирателни секции

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за 
Народно събрание на 14.11.2021год. Ви уведомяваме,  че има промяна в адреса на шест 

избирателни секции в гр.Балчик: 
1) № 080300002 е преместена от клуб „Дионисополис”  в ТИЦ „Мелницата”,  на адрес 
гр.Балчик, пл.”Кап. Георги Радков” № 1. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината 
на ТИЦ Мелницата /служебен вход с подход от ул.“Приморска“/ 
2) № 080300003 е преместена от клуб „Изток” в СУ „Христо Ботев“, с адрес  гр.Балчик, 
ул.”Черно море” № 40. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на СУ „Христо 
Ботев“ Балчик 
3) № 080300007 е преместена от клуб „Средна гора” в ОУ „Антим I“ с адрес  гр.Балчик, 
ул.”Дунав” № 16. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на ОУ „Антим I“.  
4) № 080300008 е преместена от клуб „Арда” в ОУ „Антим I“Балчик, с адрес  гр.Балчик, 
ул.”Дунав” № 16. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на ОУ „Антим I“Балчик.  
5) № 080300012 е преместена от Клуб на военноинвалидите на ул.“Варненска“  в ОУ „Св.
св.Кирил и Методий“ с адрес  гр.Балчик, ул.”Христо Ботев” № 6. Избирателният списък ще 
бъде обявен на витрината на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“.  
6) № 080300014 е преместена от НЧ „Васил Левски“ в ОУ „Антим I“ с адрес  гр.Балчик, 
ул.”Дунав” № 16. Избирателният списък ще бъде обявен на витрината на ОУ „Антим I“.

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 3, Т. 13 ОТ 
ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

1. На територията на цялата община, включващо гр. Балчик, 
населените места, вилните и урбанизирани територии и зони 

са осигурени съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, 
кофи, кошчета и др.;
2. Битовите отпадъци се събират и транспортират от ОП „БКС”  /за гр. 
Балчик и населените места- с. Соколово, с. Сенокос, с. Безводица, с. 
Храброво, с. Ляхово, с. Дъбрава, с. Гурково, с. Царичино, с. Кремена, с. 
Бобовец, с. Стражица, с. Тригорци, с. Змеево, с. Дропла и с. Преспа/.  В 
селата: Кранево, Оброчище, Рогачево и Църква отпадъците се извозват 
от „Глобул Клинър” ООД, КК „Албена” сама извозва отпадъците си. 
Битовите отпадъци се транспортират до „Претоварна станция-Балчик”. 
На станцията отпадъците се сепарират, след което се извозват до реги-
оналното депо в с. Стожер, общ. Добричка. Сепарираните отпадъци от 
претоварната се предават на фирми за рециклиране;
3. Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено 
ползване - се извършва от ОП „БКС”;
4. Бившето депо за ТБО е закрито към настоящия момент и се извършва 
мониторинг от „“Екоексперт 6” ЕООД, гр. Варна;
5. Строителните отпадъци от домакинствата /малки количества/ могат 
да се поставят в  контейнери с обем 11 м3, разположени в гр. Балчик - 6 
на брой. За другите населени места и при по-големи количества, същи-
те могат да се използват при предварителна заявка на тел. 0895554211 
инж. П. Павлов. От строителни обекти при наличие на собствена или 
наета техника, отпадъците се извозват на определени от общината мес-
та, след издаване на съответния документ и заплатена такса в община-
та;
6. Разделното събиране на битови отпадъци на територията на общи-
ната е организирано с организацията по оползотворяване -„Булекопак” 
АД, гр. София. / хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло/;
7. Дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъ-
ци, общината е организирала съвместно с фирма „Кресметал” ЕООД, 
гр. Варна, чийто площадка се намира в промишлената зона /срещу но-
вите гробища/. При наличие на горецитираните отпадъци гражданите 
могат да ги предават безвъзмездно;
8. изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 на общото събрание на 
регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1 и съдейства за създаване на 
центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна упо-
треба - на територията на общината все още няма център за повторна 
употреба, поправка и др.;
9. За опасните битови отпадъци община Балчик има сключен договор 
с „БалБок инженеринг” АД /само за отпадъци от бита/. Фирмите са 
длъжни да имат сключен договор с фирма, която да приема опасни от-
падъци генерирани от дейностите им.  Веднъж годишно /предварител-
но обявено на сайта на общината или по друг подходящ начин/ е ор-
ганизирано предаването на опасни отпадъци на подвижен пункт, след 
което отпадъците се предават за рециклиране;  
10. Разделното събиране на битови биоразградими отпадъци е органи-
зирано, като са поставени съдове /кафяви на цвят/ на територията на гр. 
Балчик. Отпадъците се предават на Претоварна станция Балчик, където 
се и изготвя компост. Извозването се извършва от ОП „БКС”;
11. Разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабарит-
ни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с 
население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината е 
организирано като площадката за предаване на такъв вид отпадък е в 
промишлената зона /срещу новите гробища/ - сключен договор с фирма 
„Кресметал” ЕООД, гр. Варна;
12. Почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с 
чл. 12 - се извършва от ОП „БКС”;
13. Поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъ-
ци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответна-
та община - регистърът е поместен на сайта на общината;
14. Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени 
за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране 
на почистването им - постоянен контрол от служители при ОбА Бал-
чик,  ОП „БКС” и кметове на населените места. Поставени са камери 
на територията на гр. Балчик и в някои населени места. Допълнително 
поставени контейнери във вилните зони и гр. Балчик. Санкциониране 
на нарушителите.

Община Балчик придоби държавен имот, ще строи 
малка многофункционална спортна зала

По предложение на 
Висшия съдебен съвет 
правителството отне 
ползван досега от съ-
вета имот – публична 
държавна собственост, в 
Балчик, на ул. „Варнен-
ска“ № 1. Мотивът е от-
паднала необходимост, 
съобщиха от пресслуж-
бата на правителството 
след днешното заседа-

ние на министрите.
По искане на кмета на 
Балчик, същият имот се 
предоставя безвъзмезд-
но за управление на об-
щината, като той ще бъде 
използван за масов спорт 
и отдих.
Поземленият имот е с 
площ 9 370 кв. м, заед-
но с построените в него 
4 сгради. Предвижда 

се на част от него да 
бъде разположена мал-
ка спортна зала, както и 
спортна площадка, като 
съществуващата на мяс-
то дървесна и храстовид-
на растителност ще бъде 
запазена.
За Про Нюз Добрич 
кметът на Балчик Нико-
лай Ангелов уточни, че 
имотът е бившата автош-

кола, която Министер-
ството на правосъдието 
смятало да превърне в 
съдебна палата, но това 
не се е случило.
Общината възнамерява 
да търси финансиране 
за построяването на мал-
ка многофункционална 
зала с около 500 места, 
каквато в Белия град 
няма.


