
                                                                           ОБЩЕСТВО                      28 октомври - 3 ноември 2021 г.         5

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета 
с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС-Балчик,  Решение №393/14.09.2021 год. на 

Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед № 1282/21.10.2021 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 ХІ, кв. 111 по ПУП на град Балчик, общи-
на Балчик,  представляващ ПИ № 02508.85.460 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 
109.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 15 236.00 лева  /петнадесет хиляди двеста 
тридесет и шест лева/ без ДДС.
         Търгът ще се проведе на 16.11.2021 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 01.11.2021 г. до 15.11.2021 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 15.11.2021 г.
        Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 
ч. на  15.11.2021 г. информационния център на Община Балчик.

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

   На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управ-
ление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед 

№1261/15.10.2021г. 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 - частна общинска собственост за поставяне на 
ЗХР за извършване на ресторантьорска дейност, гр.Балчик, за срок от 5 /пет/ години.»
1. Цел на търга: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - частна общин-
ска собственост, представляващ част от ПИ№ 02508.7.298 по кадастрална карта на к.з. „Дворе-
ца», гр.Балчик, /УПИ IX, кв. 2 по ПУП на гр. Балчик/, актуван с АОС 2992/2007., с площ от 207 
кв.м. /целият с площ от 1483.00 кв.м./ за поставяне на ЗХР и извършване на ресторантьорска 
дейност.
2. Отдаваната под наем част от общински имот, частна-общинска собственост е за извършване 
на ресторантьорска дейност.
3. Начална годишна наемна цена за площ  от 207.00 кв.м.  в размер на 2024.46 лв. /две хиляди 
двадесет и четири лева и четиридесет и шест стотинки/ без ДДС.
Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;
4. Срок на договора: 5 /пет/ години;
    След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва      отдадения 
под наем имот, съгласно описаното предназначение - извършване на ресторантьорска дейност
5. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки 
работен ден от 22.10.2021 г. до 15.00 часа на 05.11.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;
6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 05.11.2021 г.
7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 05.11.2021г. в дело-
водство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.»21-септември» № 6.
8. Търгът ще се проведе на 10.11.2021 г. от 11.00 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, управ-
ление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед 

№1262/15.10.2021г. 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 на 
в.з. «Фиш-фиш», гр. Балчик, част от ПИ№ 53120.505.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, 
за поставяне на 1 бр. павилион за бързо хранене, с площ 15 кв.м., за срок от 5 /пет/ години».
1. Цел на търга: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общин-
ска собственост, представляващ терен на в.з. «Фиш-фиш», гр. Балчик, част от ПИ№ 53120.505.1 
по кадастралната карта на с. Оброчище, за поставяне на 1 бр. павилион за бързо хранене, с площ 
15 кв.м., за срок от 5 /пет/ години.
2. Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на 1 бр. павилион за бързо хра-
нене.
3. Начална годишна наемна цена за площ  от 15 кв.м.  в размер на 146.70 лв. /сто четиридесет и 
шест лева и седемдесет стотинки/ без ДДС.
Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;
4. 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 1 бр. павилион за бързо 
хранене.
5. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки 
работен ден от 22.10.2021 г. до 15.00 часа на 05.11.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;
6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 05.11.2021 г.;
7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 05.11.2021 г. в дело-
водство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.»21-септември» № 6.
8. Търгът ще се проведе на 09.11.2021 г. от 14.00 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

   На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придоби-
ване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

ОбС-Балчик и Заповед №1263/15.10.2021г. 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-об-
щинска собственост - ПИ№ 02508.79.20 по кадастрална карта на гр. Балчик 
и находящият се в него - 1 брой рекламно-информационен елемент /табло/ с 
площ 5.40 кв.м., за срок от 5 /пет/ години».
1. Цел на търга: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот 
публична-общинска собственост - ПИ№ 02508.79.20 по кадастрална карта на 
гр. Балчик и находящият се в него - 1 брой рекламно-информационен елемент /
табло/ с площ 5.40 кв.м., за срок от 5 /пет/ години.
2. Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на външна ре-
клама.
3. Начална годишна наемна цена за площ  от 5.40 кв.м. в размер на 264.60 лв. /
двеста шестдесет и четири лева и шестдесет стотинки / без ДДС.
Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;
4. 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 външна реклама.
5. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с вклю-
чен ДДС, всеки работен ден от 22.10.2021 г. до 15.00 часа на 05.11.2021 г. от 
касата на ОбА - Балчик;
6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 05.11.2021 г.;
7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 
05.11.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.»21-септември» 
№ 6.
8. Търгът ще се проведе на 10.11.2021 г. от 10.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сгра-
дата 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

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик 

и Заповед №1260/15.10.2021г. 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 помещение, представлява-

що медицински кабинет № 221 с площ 24 кв.м., разположен на 2-ри етаж в град 
Балчик, ул. «Д-р Златко Петков» №1 в « Медицински Център І» ЕООД, за срок от 5 
г. /пет години».
1. Цел на търга: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински 
имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 221 с площ 24 кв.м. 
на 2-ри етаж и 1/7 част от манипулационни №102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,5 
кв.м., разположени на 1-ви и 2-ри етаж, с обща площ от 34.57 кв., находящи се в 
«Медицински Център І» ЕООД, ул. «Д-р Златко Петков»№ 1, актувани с АОС 217 от 
22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.
2. Отдаваната под наем част от общинския имот е за осъществяване на извънбол-
нична, индивидуална, първична медицинска помощ.
3. Начална годишна наемна цена за площ  от 34.57 кв.м. е в размер на 1339.93 лв. /
хиляда триста тридесет и девет лева и деветдесет и три стотинки /без ДДС;
Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;
4. 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 осъществяване 
на индивидуална практика за първична медицинска помощ.
5. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен 
ДДС, всеки работен ден от 22.10.2021 г. до 15.00 часа на 05.11.2021 г. от касата на 
ОбА - Балчик;
6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 05.11.2021 г.;
7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 
05.11.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.»21-септември» № 6.
8. Търгът ще се проведе на 09.11.2021 г. от 11.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата 
на Община Балчик.
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел «Образование, ху-
манитарни, социални и стопански дейности», след предварителна уговорка и пред-
ставяне 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 №1259/15.10.2021г. 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 помещение, представляващо 
медицински кабинет № 112 с площ 18 кв.м., разположен на 1-ви етаж в град 

Балчик, ул. «Д-р Златко Петков» №1 в « Медицински Център І» ЕООД, за срок от 5 г. /
пет години/».
1. Цел на търга: Отдаване под наем на помещение публична-общинска собственост, част 
от ПИ№02508.82.2, представляващ медицински кабинет № 112 с площ 18 кв.м., разполо-
жен на 1-ви етаж в град Балчик, ул. «Д-р Златко Петков» №1 в « Медицински Център І» 
ЕООД, актуван с АОС №217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.
2. Отдаваната под наем част от общинския имот е за осъществяване на извънболнична, 
индивидуална, първична медицинска помощ.
3. Начална годишна наемна цена за площ  от 18 кв.м. е в размер на 697.68 лв. /шестстотин 
деветдесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки /без ДДС.
Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;
4. Срок на договора: 5 /пет/ години;
    След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдаде-
ния под наем имот, съгласно описаното предназначение - за осъществяване на индивиду-
ална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина.
5. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, 
всеки работен ден от 22.10.2021 г. до 15.00 часа на 05.11.2021 г. от касата на ОбА - Бал-
чик;
6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 05.11.2021 г.;
7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 05.11.2021 г. 
в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.»21-септември» № 6.
8. Търгът ще се проведе на 09.11.2021 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, хумани-
тарни, 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


