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ОБЩИНA БАЛЧИК
ПОД НАЕМ ОПТИКАТА В 

БОЛНИЦАТА НА БАЛЧИК
На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Бал-

чик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. 
и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 

531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Решение № 268 по Протокол № 
18/14.12.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед №34/19.01.2018 г. на кмета 

на Община Балчик. 

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично 
оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно пред-
назначението си на:
- помещение /оптика/, с площ 8 м2, находящо се в “МЦ І” ЕООД - пуб-
лична общинска собственост, намиращ се в гр. Балчик, ул. “Д-р Златко 
Петков” № 1, актувана с АОС № 217 от 22.02.1999 г.
2. Цел на конкурса: отдаване под наем на помещение /оптика/, нахо-
дящо се в “МЦ І” ЕООД, намиращ се в гр. Балчик, ул. “Д-р Златко Пе-
тков” № 1.
3. Начална годишна наемна цена:
234,24 лв. /двеста тридесет и четири лева и двадесет и четири стотин-
ки/, без ДДС. Наемната цена на помещението е определена, съгласно 
т.3, 2-зона от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на об-
щински помещения и терени на територията на Община Балчик.
4. Срок на договора - 5 г.
5. Кандидатите за участие следва да:
5.1.са регистрирани по ТЗ с предмет на дейност оптика и търговия с 
оптични материали;
5.2. нямат задължения към Община Балчик.
6. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, нае-
мателят следва да:
6.1.не променя предназначението на наетото помещение;
6.2.спазва предмета на дейност /оптика/.
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. 
ДДС, всеки работен ден от 01.02.2018 г. до 15.02.2018 г. до 15.00 ч. на 
касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 15.02.2018 г. до 
15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния 
център на ОбА - Балчик, адрес пл. “21-септември” № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на до-
кумент за закупена тръжна документация в отдел “Образование, хума-
нитарни, социални и стопански дейности”, стая № 105.
 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – Б А Л Ч И К
П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 22 февруари 2018 година от 9.ºº часа, в залата на 
общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:
1. Отмяна на Решение 292 по Протокол № 20 от заседание на Общински съвет Балчик проведено на 25.01.2018 
година
Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС 
2. Определяне на помещения в сградата на МБАЛ – Балчик за настаняване на бедстващи бездомни гражда-
ни.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
3. Изменение на сключен договор за наем на общински имот.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
4. Участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” АД, гр. Добрич на 02.03.2018 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
5. Приемане на Отчет на община Балчик за извършените дейности и предприети мерки в изпълнение на 
Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017 година и на План за действие 
през 2018 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
6. Приемане на Годишен доклад за младежта за 2017 г. и приемане на Общински план за младежта за 2018 
година на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
7. Промяна на наименованието на Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
8.  Одобряване на ПУП-Парцеларен план за “Подземна оптична мрежа за електронни съобщения” преми-
наваща през имоти в землище на с.Гурково, землище на с.Царичино, землище на гр.Балчик, землище на 
с.Оброчище и землище на с.Рогачево община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
9. Даване съгласие за изменение на ПУП – ПР за УПИ ХХХ – “за движение и транспорт” и ПРЗ за УПИ ХІІ, 
кв. 317 по плана на град Балчик – “за озеленяване”. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
10. Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите – общинска 
собственост по реда на чл.37о и чл.37и от ЗСПЗЗ, за стопанската 2018/2019 година
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
11. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.1106 по кадастралната карта на с. Соколово
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
12. Разглеждане на заявление от Валентин Паскалев Славов и Иванка Стефанова Лазарова - Славова за пре-
кратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.79.38 по кадастралната карта на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
13. Информация за дейността на РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИНА НА НА-
СЕЛЕНИЕТО на гр. Балчик УПБЗН Кранево за 2017 година. 
Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ
14. Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за обучение на Ива Митова.
Вносител: Иванка Бързакова - председател на ПКОКМД
15. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД
16. Разни

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се 

счита за неплатен служебен отпуск.  
ИЛИЯН СТАНОЕВ,   

Председател на ОбС-Балчик

НОМИНАЦИЯ ЗА „ОБЩЕСТВЕНИК НА ГОДИНАТА”
НИКОЛИНА КАНТИМИРОВА

Когато миналата година 
Спортен клуб „Здравец” 
участва в Международния 
пасторален фестивал в 
град Тулча и в с.Саръгьол, 
Румъния, всички се удиви-

ха като видяха 70-годиш-
ната …..да прави шпагат 
и ахнаха когато 90-годиш-
ната баба Николина излезе  
да играе гимнастически 
упражнения, наред с по-
младите от нея. Всъщност 
90 години тя ще навърши 
на 12 юли. Дано да е жива 
и здрава да посрещне този 
свой празник с 10 внуци 
и 10 правнуци. Допреди 
две години беше и дете-
гледачка на най-малкия 
си правнук в Испания. С 
типичния си спортен дух, 
тя усетила присъствието 
на нашите състезатели по 
фигурно пързаляне Ал-
бена Денкова и Максим 
Стависки и все подир тях 

вървяла, за да не пропусне 
слизането от самолета и да 
се ориентира в летището, 
където я чакала внучката 
ѝ.
Баба Николина Кантими-
рова е родила 6 деца. Тя 
е работила като чистачка 
в ОУ „Св.Св.Кирил и Ме-
тодий” Балчик, в Лагер 
„Ивка” и се пенсонира 
като многодетна майка 
през 1975 г.
Тя е сред основополжни-
ците на Спортния клуб 
за ветерани „Здравец”, с 
методист Димка Мале-
ва, защото се чувства не-
изменно сред балчиклий-
ки, макар да е родена в 
с.Оброчище и обича да ги 

черпи при всякакъв повод 
и да ги поучава. Била съм 
свидетел на безкрайните 
ѝ съвети, и как иначе да 
е, това са 90 години жи-
тейски опит и мъдрост. В 
знак на признателност и 
дълбоко уважение нейни-
те приятелки, които я оби-
чат и си пожелават на вся-
ка тренировка  - да стигнат 
нейните години и нейния 
90-годишен хъс, я пред-
лагат да бъде номинирана 
за „Общественик на годи-
ната”. Номинацията е във 
връзка и с 15-годишнината 
на клуб „Здравец”, където 
няма по-ярък талисман от 
Николина Кантимирова.
            Маруся КОСТОВА 

Форум „Световно образование” във Варна
На 20 февруари, 2018 г. (вторник) от 11 до 19, 30 ч., във варненският хотел  „Графити“ ще 
се проведе най-голямото международно консултантско изложение „Световно образование“. За 
участие във форумавъв Варна пристигат представители на образователни институции – 
университети и елитни средни училища от цял свят.

Акценти в програмата:
- Представя се първият „Финансов наръчник на кандидат-студента“ – обобщена информация кол-
ко струва  образованието в основните западни дестинации, как да го финансираме и колко са раз-
ходите за живот в чужбина;
- Какви са промените за кандидатстване във Франция, Дания и Великобритания?
- Безплатни и евтини магистратури под 1000 евро в Европа, специални стипендии за български 
магистри по престижни специалности;
- Актуални данниза броят на кандидатстващите ученици от Варна и региона в чужбина, предпочи-
таните специалности и училища;
- „Вълнуващият свят на числата“ – демонстрационен урок по математика с български ученици по 
западните стандарти за преподаване;
- Пробни тестове на български ученици за елитни средни колежи;

За доп. Информация: Ирина Кънева, 0888 714 306

ОБЩИНA БАЛЧИК
ПОД НАЕМ – МЕД. КАБИНЕТ В 

С.ГУРКОВО
На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с 
Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 
по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 
59; Решение № 283 по Протокол № 18/14.12.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед 
№35/19.01.2018 г. на кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен 
неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си 
на:
- медицински кабинет /стоматологичен/ с площ от 15,00 м2, находящ се 
на 1-ви етаж от двуетажна сграда /Здравна служба/ с идентификатор № 
18160.501.255.1 по кад. карта на с. Гурково, цялата с площ от 164,00 м2-пуб-
лична общинска собственост, актувана с АОС 430/10.12.2014 г.
2. Цел на конкурса: отдаване под наем на медицински кабинет /стоматологи-
чен/ в Здравна служба, с. Гурково, съгласно предназначението, а именно за 
стоматологичен кабинет.
3. Начална годишна наемна цена:
57,60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/, без ДДС, съгл. чл. 102, 
/4/ от ЗЛЗ и т.3, Зона 4 от Тарифата за определяне на базисните наемните цени 
на общински помещения и терени на територията на Община Балчик.
4. Срок на договора - 5 г.
5. Кандидатите за участие следва да:
5.1. са регистрирани по ТЗ;
5.2. притежават диплом за завършено висше образование по дентална меди-
цина;
5.3. осъществяват дейност-първична извънболнична медицинска помощ по 
дентална медицина;
5.4. нямат задължения към Община Балчик.
6. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят 
следва да:
6.1. използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение;
6.2. да спазва предмета на дейност-осъществяване на първична извънбол-
нична медицинска помощ по дентална медицина.
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, все-
ки работен ден от 01.02.2018 г. до 15.02.2018 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА 
- Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 15.02.2018 г. до 15,30 ч. и 
предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - 
Балчик, адрес пл.“21-септември“ № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ 
за закупена тръжна документация в отдел „Образование, хуманитарни, соци-
ални и стопански дейности“, стая № 105.
За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова
 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова


