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Общините Балчик и Мангалия 
работят по общи проекти

Работна среща във 
връзка с общ проект за 
рехабилитация на пътя 
до „Тузлата” и крайбреж-
ния път в посока Каварна 
се проведе на 5 май 2017 
г. в администрацията на 
Община Балчик.

 На срещата кмето-
вете на побратимените 
общини Николай Ан-

гелов и Кристиан Раду 
декларираха готовността 
си да продължат работа 
по съвместни проекти. 
Предвижда се ремонт 
на около километър от 
улиците „Черно море“ и 
„Приморска“ в Балчик. 
На срещата стана ясно, 
че подобно проектно 
предложение е коменти-

рано с румънската общи-
на Наводари. Прогноз-
ното разпределение на 
средствата по конкрет-
ния проект ще бъде 4,5 
милиона евро за Ман-
галия и 3,5 милиона за 
Балчик.
Днес експерти от две-

те администрации дис-
кутираха възможността 

за кандидатстване по 
друга мярка, където об-
щина Балчик да бъде 
водещ партньор. Целта 
на проекта е реновиране 
на дамбата. Кметът Ан-
гелов подчерта, че ре-
монтът на крайбрежната 
алея е приоритетен за 
него и важен за града.

Балчик Инфо

Магистрати от Районен 
съд - Балчик изнесоха лек-
ция пред ученици от 12 
клас в СОУ„Христо Ботев“ 
Балчик. Наказателните съ-
дии Даниела Игнатова и 
Галин Георгиев запознаха 
младежите с разделението 
на властите, според Кон-
ституцията на България, 
със структурата и функ-
циите на съдебната власт 

и говориха за конкретната 
роля в съдопроизводство-
то на съдиите, прокуро-
рите и следователите. Ма-
гистратите представиха 
пред учениците и примери 
от съдебната си практика. 
Учениците проявиха 

интерес към лекцията и 
зададоха много въпроси 
на съдиите. Младежите 
питаха кога едно деяние се 

определя като неизбежна 
отбрана, какви са наказа-
нията за самоуправство и 
се интересуваха от начина, 
по който се решава дали 
едно лице е вменяемо или 
не. На проявата присъства 
секретарят на Детската пе-
дагогическа стая в Балчик 
Любомир Лефтеров.
Съдиите от Районен съд 

- Балчик имат намерение 

да продължат срещите си с 
учениците, с цел повиша-
ване на правната им култу-
ра.  Съдебната институция 
е заявила желание да се 
включи в образователна-
та програма „Съдебната 
власт - информиран избор 
и гражданско доверие. От-
ворени съдилища и проку-
ратури”.
Районен съд - Балчик 

посвети срещата на 5 май 
2017 г. в гимназия „Христо 
Ботев“ на Деня на българ-
ската Конституция – 16 ап-
рил. Това е втората проява, 
която съдът в Балчик орга-
низира по повод този ден.  
Наскоро съдебната инсти-
туция инициира среща с 
румънски магистрати от 
Районния съд в Мангалия, 
по време на която бяха ко-
ментирани добри съдебни 
практики в областта на 
гражданското и наказател-
но право в двете съседни 
страни.                          /Б.Т./

Магистрати от Балчик 
изнесоха лекция пред ученици

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОБЯВЛЕНИЕ 
във връзка с проект „Насърчаване достъпа до зае-

тост на уязвимите групи от Община Балчик“

На 19 април 2017 г. Община Балчик подписа Административен договор с Министерството на труда и социал-

ната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проектното предложение  „Насърчаване 

достъпа до  заетост на  уязвимите групи от Община Балчик“. Договорът получава финансиране от Европейския 

социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема BG05M9OP001-2.005 „.   

Проектът е свързан с предоставяне в дома на социалната услуга „личен асистент“ и включва подкрепа за нами-

ране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, както и за насърчаване участието на 

пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове в семейството. 

Кандидатите, които желаят да предоставят услугата „личен асистент“ трябва да отговарят на следните условия:

- Да са икономически неактивни лица /„Неактивен“ е лице, което към дата на влизане в дейности по операци-

ята не е част от работната сила /

- Да са безработни лица, грижещи се  за близките си с увреждания 

Кандидатите, които желаят да предоставят услугата „личен асистент“ не трябва да са придобили право на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл.68 от Кодекса за социално осигуряване.

Заявления  за предоставяне на услугата „личен асистент“ ще се  приемат до 12.00 часа на 23 май 2017 г. в Об-

щинска администрация Балчик.

Заповед за поставяне на увеселителни съоръжения 
и търговия на открито по алея “Ехо”, гр. Балчик за 
периода 23-25.05.2017 год.

З А П О В Е Д 
№ 59

20.04.2017 год.
 

На основание Заповед на кмета на Община Балчик №277/10.04.2017 
год. по повод Празника на града - 24 май
 

О П Р Е Д Е Л Я М :

1. Площи за поставяне на увеселителни съоръжения и търговия на от-
крито по Алея „Ехо», град Балчик от 23 до 25 май 2017 год.
2. В срок до 25.04.2017 год. да се извърши маркиране и номериране на 
местата по Алея „Ехо», град Балчик с размер 2 кв.м. (2м х 1м) от ОБП 
„БКС».
3. Ред за организиране на дейностите:

 Подаване на 
заявления

Одобрение 
разпределение

Заплащане 
на такса

3.1. за поставяне на 
увеселителни съоръ-
жения

площадка  до  х -л 
„Балчик”

 

02.05.2017 -

09.05.2017

 

 

11.05.2017

 

 

15.05.2017

3.2.за поставяне на 
витрини, фризери, дю-
нери, понички, скара, 
захарен памук и дру-
ги, захранвани с ел. 
енергия   

от № 2 до № 38

 

 

02.05.2017-

09.05.2017

 

 

 

11.05.2017

 

 

 

15.05.2017

3.3 за поставяне на 
маси, щендери и др.                   

от №40 до № 400

от № 1 до № 155

  

03.05.2017-

24.05.2017

 

03.05.2017-

24.05.2017

4. За ползване на места по т. 3.3. (от № 1 до 155 и от № 40 до 400) се 
допускат юридически и физически лица, регистрирани по Търговският 
закон. Същите могат да заявят до 5 броя места.
Към заявленията за участие                                                          
по т. 3.1. кандидатите следва да приложат:
- ЕИК;
- копие от удостоверение за техническа изправност на увеселителното 

съоръжение; 
- снимков материал на увеселителното съоръжение.  
по т. 3.2.:
- ЕИК;
- Копие на удостоверение за регистрация по Закона за храните. 
Кандидатите по т. 3.2 могат да заявят до 3 бр. места.                               
5. Разпределението на местата да се извърши от: Величка Ковачева - 

счетоводител, Енчо Липовански - инкасатор плащания към ОбП „БКС“ 
и Добри Добрев - гл. енергетик в указания срок.

6. Таксите за ползване на места съгласно Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Балчик са както следва:

- в размер на 1.00 лв., без ДДС кв.м./ден за ползване на места за поста-
вяне на стрелбища, люлки и др. увеселителни съоръжения (чл. 24.ал.2)      

- в размер на 3.00 лв. без ДДС кв.м./ден за ползване на места, върху 
които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на 
стоки (чл.24 ал.1)
Върху таксите се начислява допълнително данък добавена стойност (чл. 

22, ал. 5 от Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Балчик).
За свързване и ползване на ел. енергия се заплаща консумация за 12 

часа на ден съобразно декларирани от търговеца мощности. Дължимите 
суми се изчисляват от Енчо Липовански (ОБП „БКС“) с Добри Добрев. 
Таксите се заплащат:
- до 22.05.2017 год.  - в касата на ОБП «БКС»
- от 23.05.2017 год.  до 25.05.2017 год. - на инкасатор плащания - Енчо 

Липовански
Документът за плащане, с посочен номер на място служи за разрешение 

за осъществяване на търговската дейност. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Симеон Данаилов- 

зам. управител на ОБП „БКС“

Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на 
Община Балчик. Да се сведе до знанието на РУП- Балчик и РУ „Пожарна 
безопасност и спасяване“ за сведение и на заинтересованите длъжностни 
лица за  сведение и изпълнение.

ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА

Управител ОБП „БКС» 

Г-жа Даниела Игнатова и г-н Галин Георгиев - пред възпитаници на Балчиш-Г-жа Даниела Игнатова и г-н Галин Георгиев - пред възпитаници на Балчиш-
ката гимназия, която и те са завършили, ориентирани към професията на ката гимназия, която и те са завършили, ориентирани към професията на 
юриста. Фото: Районен съд Балчикюриста. Фото: Районен съд Балчик


