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На 20 август 2015 г. Об-
щина Балчик покани всич-
ки заинтересовани страни
на публична среща в об-
щинската сграда на Гене-
рал Тошево, относно иде-
ята за създаване на Местна
инициативна група, подго-
товката и реализацията на
проект по подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни
дейности" на мярка 19
„Водено от общностите ме-
стно развитие" от Програ-
мата за развитие на селс-
ките райони за периода
2014 - 2020 г. (ПРСР), по-
дкрепена от Европейския
земеделски фонд за разви-
тие на селските райони
(ЕЗФРСР).
Целта на срещата бе да се
учреди местно партньорс-
тво между общините Бал-
чик и Генерал Тошево,
НПО сектора и бизнеса и
да се приложи подхода Во-
дено от общностите мест-
но развитие (ВОМР) по
ПРСР  2014-2020 г. Дне-
вен ред: 1. Представяне на
подхода „Водено от общ-
ностите местно развитие" 2.
Обсъждане на приоритети
за местно развитие на те-
риторията и възможности-
те на ВОМР за подпомага-
не на развитието  на мест-
ната икономика. 3. Излъч-
ване на представители на
неправителствения сектор
и местния бизнес за уста-
новяване на местно парт-
ньорство за подаване на
проект за подготвителна
помощ по Програмата за
развитие на селските райо-
ни 2014-2020 год., относ-
но създаване на МИГ. Ме-
стните инициативни групи
се създават по Програмата
за развитие на селските ра-
йони с цел увеличение на
добавената стойност от сто-
панската дейност на общи-
ните, създаване на работни
места и спиране на обезлю-
дяването в селските райо-
ни, развитие на алтернати-
вни икономически дейнос-
ти, на иновативни произво-
дства  и на териториална
идентичност чрез разрабо-
тването на местни проекти.
Сумата, която може да ус-
вои местната инициативна
група е 6 млн. евро, ако на-
селението е над 30 000 ду-
ши, което налага съюзява-
нето на двете общини –
Балчик и Г.Тошево да дей-
стват заедно. За местното
партньорсто е осигурен
офис на ул.”Черно море”
№ 18 и сума за оборотни
средства от 25 000 лв.
На извънредна сесия на
Общинския съвет на 3 сеп-
тември 2015 г. бяха взети
следните решения: По пър-
ва точка от дневния ред:
Участие на община Балчик
в Мес тна инициативна
група съвместно с община
Генерал Тошево. Вноси-
тел: Николай Ангелов -
кмет на общината
РЕШЕНИЕ 916: На осно-
вание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2
от Закона за местното са-

моуправление и местната
администрация, във връз-
ка Наредба № 16 от 30 юли
2015 г. за прилагане на по-
дмярка 19.1 "Помощ за по-
дготвителни дейности" на
мярка 19 "Водено от общ-
ностите местно развитие"
от Програмата за развитие
на селските райони за пе-
риода 2014 - 2020 г., Запо-
вед №РД-09-556/
11.08.2015г. на Министър
на земеделието и храните и
чл.19 и последващите от
Закона за юридическите
лица с нестопанска цел,
ОбС БАЛЧИК РЕШИ:
1. Дава съгласие и одобря-
ва участието на Община
Балчик в създаване на пу-
блично-частно партньорс-
тво, за подаване на Заявле-
ние за подпомагане по под-
мярка 19.1 „Помощ за по-
дготвителни дейности" на
мярка 19 „Водено от общ-
ностите местно развитие"
от Програмата за развитие
на селските райони за пе-
риода 2014 - 2020 г.
(ПРСР), подкрепена от Ев-
ропейския земеделски
фонд за развитие на селс-
ките райони (ЕЗФРСР), ка-
то водещ партньор, канди-
дат за финансова помощ по
проекта за създаване на
Местна инициативна гру-
па (МИГ) с териториален
обхват административните
граници на Общините Бал-
чик и генерал Тошево, об-
хващащ всички населени
места на териториите на
двете общини. 2. Дава съг-
ласие и одобрява, Община
Балчик  да бъде водещ пар-
тньор за подписване на
партньорското споразуме-
ние /по образец съгласно
Приложение № 7 към чл.
22, ал. 1, т. 4 от Наредба
№16 от 30.06.2015г./ със
следните организации за
партньори:  - За публич-
ния сектор: Община Бал-
чик и Община Генерал То-
шево. - За неправителстве-
ния сектор:  Читалище
„Светлина - 1941", БУЛС-
ТАТ: 000842977, със седа-
лище и адрес на управле-
ние: Област Добрич, общ.
Генерал Тошево, гр. Гене-
рал Тошево, п.код 9500,
ул. Васил Априлов № 5 -
За стопанския  сектор:
„СЪН ФУУДС" ЕООД, със
седалище и адрес на упра-
вление: Р България, общ.
Балчик, гр. Балчик, п.код
9300, Индустриална зона
49 49, ЕИК: 124636775,
представлявано от Стефан
Каров Стефанов- Управи-
тел;
3. Дава съгласие, Община
Балчик като водещ парт-
ньор по проекта в качест-
вото си на КАНДИДАТ, да
подаде документи и да по-
дпише договор за безвъз-
мездна финансова помощ
по подмярка  19.1 „Помощ
за подготвителни дейнос-
ти" на мярка 19 „Водено от
общностите местно разви-
тие" от Програмата за раз-
витие на селските райони

за периода 2014 - 2020 г.
(ПРСР), подкрепена от Ев-
ропейския земеделски
фонд за развитие на селс-
ките райони (ЕЗФРСР). 4.
Определя за свой предста-
вител по изпълнение на
проекта, подписване на
спораз умение за парт-
ньорство и  подписване на
договор за безвъзмездна
финансова помощ по под-
мярка 19.1 „Помощ за по-
дготвителни дейности" на
мярка 19 „Водено от общ-
ностите местно развитие"
от Програмата за развитие
на селските райони за пе-
риода 2014 - 2020 г.
(ПРСР), подкрепена от Ев-
ропейския земеделски
фонд за развитие на селс-
ките райони (ЕЗФРСР)  -
законният представител на
Общината - Кмета на общи-
на  Балчик - Николай Доб-
рев Ангелов;
 5.Дава предварително съ-
гласие, Община  Балчик да
предостави за осигурява-
не техническата обезпече-
ност на дейностите при ре-
ализирането на проекта,
оборудван офис представ-
ляващ частна общинска со-
бственост, находящ се в гр.
Балчик, ул. „Черно море" №
18,  за безвъзмездно полз-
ване за нуждите на местно-
то партньорство, за срок от
6 (шест) месеца, считано от
датата на сключване на до-
говора за безвъзмездна фи-
нансова помощ по подмяр-
ка 19.1 „Помощ за подгот-
вителни дейности" на мяр-
ка 19 „Водено от общнос-
тите местно развитие" по
Програмата за развитие на
селските райони за перио-
да 2014 - 2020 год., подк-
репена от Европейския зе-
меделски фонд за развитие
на селските райони. 6.Дава
съгласие, след подписване
на договор за безвъзмезд-
на финансова помощ по по-
дмярка 19.1 „Помощ за по-
дготвителни дейности" на
мярка 19 „Водено от общ-
ностите местно развитие" от
Програмата за развитие на
селските райони за перио-
да 2014 - 2020 г. (ПРСР),
подкрепена от Европейския
земеделски фонд за разви-
тие на селските райони
(ЕЗФРСР) , да бъдат отпус-
нати оборотни финансови
средства, за нуждите на ме-
стното партньорство в раз-
мер на 25 000 лв., които да
бъдат възстановени към об-
щинския бюджет от бюдже-
та на проекта, след получа-
ване на окончателно плаща-
не.
7.Възлага на Кмета на Об-
щина Балчик да извърши
всички необходими дейст-
вия - правни и фактически,
по изпълнение на настоящо-
то решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВА-
НЕ, в залата присъстваха
17 общински съветници 16
„З А", 0 „ПРОТИВ",  0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ",1 не
гласува
                                    /Б.Т./
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Районен съд  Балчик
отбелязва през септември
135-ата го дишнина от
създаването си с Указ №465
от 15.08.1880 г. на княз
Александър I Батенберг. На
нея ще бъде по светен
насроченият за 30.09.2015
г. „Ден на отворени врати”
в съда. С мно жество
инициативи Районен съд
Балчик ще представи своя
опит и традиции, както и
новостите, с които отговаря
на съвременните тенденции
в правораздаването.
По този повод се подготвя
документална изложба за
институцията и един от
ро доначалниците й –
Кръстю Мирски.
Той е сред председателите
на учредения след
Освобождението на града
от турс ко владичество

Окръжен съд Балчик, който
е закрит по силата на
приетия през 1880 г. Първи
закон за съдебната власт в
Княжество България, и
чийто приемник е
новосъздаденото мирово
съдилище. Чо век с
енциклопедични знания,
Кръстю Мирс ки дава
становища и предложения
по правото, високо ценени
от неговите съвременници
и актуални и днес.
В „Деня на отворени врати”
в Районен съд Балчик ще
бъде открита съдебна зала,
адаптирана за изслушване
на деца по граждански и
наказателни дела.
Тя предоставя условия
всички страни в процеса
да бъдат третирани като
равни и да се намали
стресът на малолетни и

непълнолетни при участие
в съдебна процедура.
Организирана е лекция за
стр уктурата и
функцио нирането  на
съдебната власт, на която
ще бъдат поканени ученици
от местната гимназия.
Пр ед тях ще бъде
демонстрирана програмата
за разпределение на дела на
съдия докладчик. Съдът
ще представи и обновената
си интернет страница, към
която предстои да бъде
пус ната вер сия на
английски език.
Тя е разработена също по
повод годишнината на
институцията.
 В „Деня на отворени
врати” ще се проведе и
среща на тема
„Медиацията като услуга
на Районен съд Балчик” с

участие на медиатори,
адвокати, юристи.
В навечерието на празника
съдът провежда множество
инициативи, свързани с
медиацията, като способ за
решаване на спорове.
На срещи в селата Сенокос,
Со коло во, Гур ково  и
Царичино на 14 и 16
септември ще се обсъди
приложимостта й по
въпросите на родителската
отговорност, издръжката
на децата, за делба на
имоти; договор ни
отношения и други.
В периода 23-25 септември
Районен съд Балчик ще
проведе „Дни на медиацията”
в Съдебната палата.
 На тях специално обучен
служител ще отговаря на
въпроси по приложението й.
                       РС БАЛЧИК

Ïóáëè÷åí òúðã ñ òàéíî íàääàâàíå çà îòäàâàíå ïîä íàåì íà èìîò -
ïóáëè÷íà îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò, ïàðêèíã "Äâîðåöà",

ãð. Áàë÷èêНа основание чл.
68 от НОРПУ-
РОИ на ОбС - гр.
Балчик, приета с
реш. № 238/

27.02.2009 г., изменена и до-
пълнена с Решение № 748
по  Про токо л № 59 от
17.02.2011 г. и Решение №
531 по Протокол № 37 от
27.02.2014 г.; Решение №
822 по Протокол № 50 от
28.04.2015 г. на ОбС - Бал-
чик и Заповед № 1147/
02.09.2015 г. на кмета на Об-
щина Балчик.
1. ОБЯВЯВА публич ен
търг с тайно наддаване за от-
даване под наем на имоти -
публична общинска собст-
веност : 1.1. Паркинг "Дво-
реца", гр. Балчик, с площ 1
205.00 м2, представляващ

обособена част от ПИ №
02508.7.138 по кад. карта
на гр. Балчик, при начал-
на годишна наемна  цена 5
639.40 лв., без ДДС. 1.2.
50 броя паркоместа по
алея "Ехо" /от летен кино-
театър до паркинг "Дво-
реца"/ и 40 бр. паркомес-
та по ул. "Албенски път" /
от паркинг "Двореца" до
кръстовището/ гр. Балчик,
обособени части от ПИ №
02508.7.138 по кад. карта
на гр. Балчик, с обща
площ 900.00 м2, при на-
чална годишна наемна це-
на 4 212.00 лв., без ДДС.
2. Срок на договора - 5
год. /пет години/. 3. Кан-
дидатите за участие след-
ва да са регистрирани по

Търговския закон. Същи-
те следва да спазват пред-
мета на дейност и да не про-
менят предназначението на
наетите имоти. Кандидати-
те следва да нямат задъл-
жения към Община Бал-
чик. Кандидатите могат да
участват и за двата имота,
посочени по горе. Участ-
никът, спечелил публични-
ят търг с тайно наддаване
и сключил договор за на-
ем за паркинг "Двореца" се
задължава да осъществява
и пропусквателен режим
по алеята, водеща до АПК
"Двореца". Търгът ще се
проведе на 28.09.2015 г. от
10.00 часа в залата на I -
ви етаж в сградата на Об-
щинска администрация -

Балчик, пл. "21 - септем-
ври" № 6. Закупуване на
тръжна документация в
размер на 12,00 лв. с вкл.
ДДС, всеки работен ден от
10.09.2015 г. до 25.09.2015
г. до 15.00 ч. на касата на
ОбА - Балчик. Крайният
срок за приемане на пред-
ло жения за участие е
25.09.2015 г. до 16,00 ч. в
информационния център
на ОбА - Балчик и внасяне
на депозит до 15.30 ч. на
същата дата на касата на
Община Балчик.
Оглед се осигурява след
предварителна уговорка и
представяне на документ
за закупена тръжна доку-
ментация.
За справки: тел. 0579/7-10-
54, Веселина Маринова

Ïóáëè÷åí òúðã ñ òàéíî íàääàâàíå çà îòäàâàíå ïîä íàåì íà èìîò - ïóáëè÷íà
îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò, ïàâèëèîí çà èçâúðøâàíå íà òúðãîâñêà

äåéíîñòНа основание чл.
68 от НОРПУ-
РОИ на ОбС -
Балчик, приета с
Решение № 238/

27.02.2009 г. по Прото-
кол № 27 от 27.02.2009 г.,
изм. и доп. с Решение № 748
по  Про токо л № 59 от
17.02.2011 г. и Решение №
531 по Протокол № 37 от
27.02.2014 г.; Решение №
876 по Протокол № 53 от
25.06.2015 г., Заповед №
1148/02.09.2015 г. на Кмета
на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА публич ен
търг с тайно наддаване за от-
даване под наем на имот -
публична общинска собст-
веност : Терен до бивша

"Автошкола" на ул. "Д - р
Желязко Бончев" в ж.к.
"Балик", гр. Балчик, пре-
дставляващ част от ПИ №
02508.76.4 по кад. карта
на гр. Балчик, за поставя-
не на павилион за извър-
шване на търговска дей-
ност с площ от 15 м2, при
начална годишна наемна
цена в размер на 245,70
лв. /двеста четиридесет и
пет лева и седемдесет сто-
тинки/, без ДДС, съгласно
Тарифа за базисните наем-
ни цени на ОбС - Балчик.
2.Срок на договора - 5 /
пет/ години от датата на
сключване на договора. 3.
До участие в търга се до-

пускат кандидати, които са
регистрирани по смисъла
на Търговския закон. Кан-
дидатите не трябва да имат
задължения към Община
Балчик. Същите следва да
спазват предмета на дей-
ност. След сключване до-
говора за наем, наемателят
се задължава да направи
необходимите постъпки за
издаване на разрешение за
поставяне, съгласно ЗУТ.
Търгът ще се проведе на
29.09.2015 г. от 10.00 часа
в залата на I - ви етаж в
сградата на Общинска
администрация - Бал-
чик, пл. "21 - септември"
№ 6. Закупуване на тръж-

на документация в размер
на 12,00 лв. с вкл. ДДС,
вс еки рабо тен ден от
10.09.2015 г. до15.00 ч. на
28.09.2015 г. на касата на
ОбА - Балчик. Крайният
срок за приемане на пред-
ло жения за участие е
28.09.2015 г. до 16,00 ч. в
информационния център
на ОбА - Балчик и внасяне
на депозит до 15.30 ч. на
същата дата на касата на
Община Балчик. Оглед се
осигурява след предвари-
телна уговорка и предста-
вяне на документ за заку-
пена тръжна документация.
        За справки:
            тел. 0579/7-10-54
       Веселина Маринова

Äåñèñëàâà Íåé÷åâà ïîêàçâà "×åðíîìîðñêè ãðàäèíè"

Младата художничка Десислава Нейчева от град Балчик представи изложба живопис, наречена "Черноморски
градини", в Културния център на Радио Пловдив. За събитието тя пристигна от Милано, където от години живее
и работи. Десислава Нейчева е завършила Националната художествена гимназия "Цанко Лавренов" в Пловдив,
следвала е дизайн в Милано. В експозиция в Културния център на Радио Пловдив Десислава Нейчева показва
пейзажи от градините, скалите и плажовете на любимия й Балчик.                                        Фото: Радио Пловдив


