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ОБЩИНA БАЛЧИК
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА 
ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ

 ИМОТИ В ГРАД БАЛЧИК

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, 
приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. и доп. с Ре-
шение 748/17.02.2011 г.; Решение  № 238 от 19.10.2017 г., Решение № 247 
от 19.10.2017 г.,  на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 
1167/15.11.2017 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 VІІ, кв. 3 по ПУП на град 
Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.72.16 по кадастрал-
ната карта на град Балчик  с площ 499.00 м2, при начална цена за про-
веждане на търга 14 810 лева  /четиринадасет хиляди осемстотин и десет 
лева/ без ДДС.
2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХІІ, кв. 54 по ПУП на село 
Оброчище община Балчик,  представляващ ПИ № 53120.502.777 по ка-
дастралната карта на село Оброчище, община Балчик  с площ 1000.00 м2, 
при начална цена за провеждане на търга 23 900.00 лева /двадесет и три 
хиляди и деветстотин лева/ без ДДС.
Търгът ще се проведе на 12.12.2017 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 27.11.2017  г. до 
11.12.2017 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 
11.12.2017 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава 
в срок до 16.00 ч. на 11.12.2017 г. в Информационния център на Община 
Балчик. 
За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Денева 

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН НЕПРИСЪСТВЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ 
ПОД НАЕМ (БИЛБОРДОВЕ)

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС-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 Ре-
шение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 37 на ОбС-Балчик, Решение № 226 по Протокол № 

15 от 19.10.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 1164/15.11.2017 г. на Кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за от-
даване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на : 
1.1./ 1 бр. рекламно информационен елемент /билборд/, с площ 12 м2 в ПИ № 02508.19.251 по кад.карта на 
гр. Балчик /съгласно схема/
1.2./ 1 бр. рекламно информационен елемент /билборд/, с площ 12 м2 в ПИ № 02508.7.141 по кад.карта на к.з 
„Двореца“, гр. Балчик /съгласно схема/.
1.3./ 1 бр. рекламно информационен елемент /билборд/, с площ 12 м2 в ПИ № 02508.525.105 по кад.карта на 
гр. Балчик /съгласно схема/
2. Цел на конкурса : отдаване под наем на части от имоти за поставяне на рекламно - информационни еле-
менти. 
3. Начални годишни наемни цени :
по т. 1.1. 585,00 лв. /петстотин осемдесет и пет лева/, без ДДС   
по т. 1.2. 585,00 лв. /петстотин осемдесет и пет лева /, без ДДС
по т. 1.3. 585,00 лв. /петстотин осемдесет и пет лева/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за 
реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.
4. Срок на договора - 3 (три) години.
5. Допускане до конкурса :
5.1. регистрирани по Търговския закон
5.2. да нямат задължения към Община Балчик
6.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да извърши всич-
ки последващи действия, касаещи издаване разрешения за поставяне на 3 бр. рекламно - информационни 
елементи.
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.11.2017 г. 
до 08.12.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП

събиране на оферти с обява
Обект на поръчката: „Извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията на 

бездомни   кучетана територията на Община Балчик»
Номер обществена поръчка в АОП: 9070631
За въпроси и допълнителна информация: Пламена Мерджанова – ст. юрисконсулт – 0579 71036
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, 
гр. Балчик, пл. „21-ви септември „ № 6, Общинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 0579 71046.

информация съгласно чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки

1. всички решения, обявления и покани, свързани с от-
криването, възлагането, изпълнението и прекратяването на 
обществените поръчки;

-

2. документациите за обществени поръчки, с изключение 
на случаите, при които поради технически причини или та-
кива, свързани със защита на информацията, не е възможно 
осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез елек-
тронни средства;
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3. разясненията, предоставени от възложителите във връз-
ка с обществените поръчки; -

4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за 
провеждане на процедурите; -

5. договорите за обществени поръчки и рамковите спора-
зумения, включително приложенията към тях; -

6. допълнителните споразумения за изменения на дого-
ворите за обществени поръчки и рамковите споразумения; -

7. обявите за събиране на оферти и поканите до опреде-
лени лица;
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8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във 
връзка с осъществявания от нея предварителен контрол. -

9. Съобщения до участници по чл. 43, ал. 4 ЗОП -

10. Прекратяване възлагането на обществена поръчка по 
чл. 193. -

11. Отговорни лица за подаване на информация съгласно 
чл. 42. ал. 2

Пламена Мерджанова – ст. 
юрисконсулт 

0579 71036

ОБЩИНA БАЛЧИК
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН НЕПРИ-

СЪСТВЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ 
ПОД НАЕМ (МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ) 

С. СОКОЛОВО
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 Прото-
кол № 59; Решение № 228 по Протокол №15/19.10.2017 г. на ОбС-Балчик 
и Заповед №1165/15.11.2017 г. на Кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично опо-
вестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназна-
чението си на : 
1 бр. медицински кабинет /стоматологичен/ и ½ коридор с обща площ от 
22,00 м2, представляващи обособена част от Здравна служба, с. Соколово 
/сграда с идентификатор № 67951.501.326.2 по кад. карта на с. Соколово/, 
актувана с АОС № 398 от 2014 год.- публична общинска собственост.
2. Цел на конкурса : отдаване под наем на обособена част от Здравна служ-
ба с. Соколово, съгласно предназначението, а именно за медицинска дей-
ност.
3. Начална годишна наемна цена : 
85,27 лв. /осемдесет и пет лева и двадесет и седем стотинки/, без ДДС, 
съгл. чл. 102, /4/ от ЗЛЗ и т.3 от Тарифата за определяне на базисните на-
емните 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 Търговския закон;
5.2. осъществяват дейност : осъществяване на първична извънболнична 
медицинска помощ по дентална медицина;
5.3. притежават завършено висше образование по дентална медицина;
5.4. нямат задължения към Община Балчик;
6.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемате-
лят следва да :
6.1. използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение;
6.2.спазва предмета на дейност-осъществяване на първична извънболнич-
на медицинска помощ по дентална медицина;
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, 
всеки работен ден от 23.11.2017 г. до 08.12.2017 г. до 15.00 ч. на касата на 
ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 08.12.2017 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 доку-
мент за закупена тръжна документация в отдел „Образование, хуманитар-
ни, социални и стопански дейности“, стая № 105.
 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 
НА 2 БР. ТЕРЕНИ

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол 
№ 27 от 27.02.2009 г., изм и доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Решения 

№224 и №225 по Протокол № 15 от 09.10.2017 г. на ОбС - Балчик, Заповед №1166/15.11.2017 г. на Кмета на 
Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на :
1.1. терен до бивша „Автошкола“ на ул.„Д-р Желязко Бончев“ в ж.к „Балик“, гр.Балчик, представляващ част 
от ПИ № 02508.76.48 по кад.карта на гр.Балчик за поставяне на павилион за извършване на търговска дей-
ност с площ 10.00 м2, при начална годишна наемна цена в размер на 163,80 лв. /сто шестдесет и три лева и 
осемдесет стотинки/, без ДДС.
1.2. тротоарна площ на ул.„Черно море“ в гр.Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.82.73 по кад.карта 
на гр.Балчик за поставяне на пункт за тотализатор, с площ 15.00 м2, при начална годишна наемна цена в 
размер на 290,70 лв. /двеста и деветдесет лева и седемдесет стотинки/. 
2.Срок на договора : 
по т.1.1 - 5 /пет/ години;
по т.1.2. - 5 /пет/ години;
3. До участие в търга се допускат кандидати, които :
3.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;
3.2. нямат задължения към Община Балчик;
4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да : 
4.1.не променя предназначението на наетият имот;
4.2.направи необходимите постъпки, съгласно чл. 56 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне на :
по т.1.1. - павилион за извършване на търговска дейност;
по т.1.2. - пункт за тотализатор;
Кандидатите могат да участват за един от горепосочените обекти.
Търгът ще се проведе на 11.12.2017 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска админи-
страция - Балчик, пл. „21 - септември“ № 6.
Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.11.2017 г. 
до15.00 ч. на 08.12.2017 г. на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на предложения за участие е 08.12.2017 г. до 16,00 ч. в нформационния център 
на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик. Оглед се оси-
гурява след предварителна уговорка и предста


