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ОБЩИНА БАЛЧИК 
ОБЯВЯВА

откриването на процедура за организация и провеждане на 
търг с тайно наддаване с  предмет „Отдаване на част от общински имот 
- публична общинска собственост, терен с площ 60.00 кв.м, находящ се в 
село Сенокос, представляващ УПИ №І ,кв.12 по ПУП, акт за публична  
общинска собственост № 81  от 27.03.1998 г. за поставяне на павилион за 
извършване на търговска дейност.
  Цел на търга: Отдаване под наем на част от общински имот - публична 
общинска     собственост, терен находящ се в село Сенокос, представляващ 
УПИ №І ,кв.12 по ПУП, акт за публична  общинска собственост № 81  от 
27.03.1998 г. Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне 
на павилион за извършване на търговска дейност с площ 60.00 кв.м ;
1. Начална годишна наемна цена: 586.80 лв. /петстотин осемдесет и шест 
лева и осемдесет стотинки/ без ДДС;
2.Срок на договора: 5 /пет / години;
3.До участие в  търг с тайно наддаване се допускат кандидати, които:
3.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;
3.2. да нямат публични задължения;
4. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да 
използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - 
за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност;
5.Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с 
включен ДДС, всеки работен ден от 28.02.2019г. до 15.00 часа на 14.03.2019г. 
от касата на ОбА - Балчик;
6.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 
14.03.2019г.;
7.Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа 
на 14.03.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.“21-септем-
ври“ № 6;
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел „Образова-
ние, хуманитарни, социални и стопански дейности“, след предварителна 
уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в 
стая № 105 в ОбА - Балчик.
8. Търгът ще се проведе на 15.03.2019г. от 10.00 часа в зала І -ви етаж в 
сградата на Община Балчик.

 Лице за контакт:  Андриана Иванова -
 гл.специалист наеми  0579 7 10 54                                                                                                                                          

Музикант не се става, 
музикант се раждаш!

 Дядо Галин Ганчев с внучето си репетират за 
концерта на 3 март в с.Гурково. Фото: БТ 

Това се отнася за извест-
ния  в цяла България акор-
деонист Галин Димитров 
Ганчев от Балчик. Той е 
роден на 4 януари 1964 
г.в с.Стефаново, община 
Добричка. През 1986 г. 

постъпва в системата на 
МВР, но не спира в сво-
бодното си време да се из-
явява като музикант.
В средното си образова-
ние започва да се занима-
ва с народни танци- играе 

в ансамбъл ,,Добротица“ 
Добрич, с р-л Александър 
Александров.Участва в 
програми в КК „Албена” 
през 1979 г.
Интересът му към музи-
ката продължава и той се 
насочва към музикалния 
инструмент акордеон.На 
20-годишна възраст за-
почва да се учи сам (без 
намесата на музикален 
педагог). По-късно, когато 
е на 23-години, сформира 
свой оркестър. 
През 1986 г.се запознава 
с Димитричка Димитрова 
и сключва брак с нея през 
1987 г. Тя пее много кра-
сиви северодобруджански 
песни, защото произхо-
дът на нейните и негови-
те родители е от Северна 
Добруджа. Стават извест-
но музикално семейство, 
което предава на двете 
си дъщери любовта към 
труда и народното пеене. 
Мина Галинова и Невена 
Димитрова са с музикално 
образование и постоянно 
са на сцената. Първата им 
съвместна изява бе преди 
5 години, когато откриха 

със самостоятелен кон-
церт Първия междунаро-
ден форум „Българско на-
следство” в Балчик на 28 
август 2015 г. , а баща им 
Галин Ганчев и майка им 
Мими Ганчева, с оркес-
тър водеха тържествено-
то шествие по ул.”Черно 
море” преди откриването 
на IV Международен фо-
рум „Българско наслед-
ство” Балчик, България. 
Галин Ганчев е бил мно-
гогодишен корепетитор на 
читалищата в с.Дропла, 
с.Стражица, с.Оброчище, 
а сега е част от Танцовата 
формация  и музикалния 
съпровод на „Фолклорна 
магия” към НЧ „Свобода 
1897” с.Гурково, община 
Балчик, откъдето излязо-
ха множество предложе-
ния Галин Ганчев да бъде 
избран за „Общественик 
на годината”.
Винаги, когато трябва да 
засвири народна музика 
на Вашия празник, трябва 
да се обърнете към сем. 
Ганчеви.

              Маруся КОСТОВА

НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИТЕ 
В ОБЩИНА БАЛЧИК

ОБЩИНА БАЛЧИК 
ОБЯВЯВА

откриването на процедура за организация и провеждане на 
публично оповестен неприсъствен  конкурс „Отдаване на част от общин-
ски имот - публична общинска собственост, находящ се в село Дропла.                   
1.Помещение /стоматологичен кабинет/ с обща площ 12.00 кв.м,1/3 от ча-
калня и 1/3 от санитарен възел, всичко с площ 18.62 кв.м; находящи се в 
„Здравна служба“ с. Дропла- публична общинска собственост, актуван с 
АОС № 361/03.02.2000г.
2.Помещение /лекарски кабинет №2/ с площ 17.28 кв.м, манипулационна 
№2 с площ 12.77 кв.м, 1/3 от чакалня с площ 3.48 кв.м/обща площ 10.44 
кв.м/и 1/3 от санитарен възел с площ 1.92 кв.м /обща площ 5.77 кв.м/, 
всичко с площ 35.45 кв.м, находящи се в „Здравна служба“ с. Дропла- пуб-
лична общинска собственост, актуван с АОС № 361/03.02.2000г.
3.Помещение /лекарски кабинет № 1/  с площ 12.00 кв.м, манипулационна 
№ 1 с площ 9.04 кв.м, 1/3 от чакалня с площ 3.48 кв.м / обща площ 10.44 
кв.м/ и 1/3 от санитарен възел с площ 1.92 кв.м / обща площ 5.77 кв.м/ 
всичко с площ 26.44 кв.м, находящи се в „Здравна служба“ с. Дропла- пуб-
лична общинска собственост, актуван с АОС № 361/03.02.2000г.
4.Начална годишна наемна цена:
по т.1 - 72.17 лв. / седемдесет и два лева и седемнадесет стотинки/ без ДДС;
по.т.2 - 137.40 лв./ сто тридесет и седем лева и четиридесет стотинки/ без 
ДДС;
по.т.3 - 102.48 лв. / сто и два лева и четиридесет и осем стотинки/ без ДДС;
5.Срок на договора: 5 /пет/ години;
 6. До участие в публично оповестения конкурс  се допускат кандидати, 
които:
6.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;
6.2. да нямат публични задължения;
6.3. да имат диплома за завършено висше медицинско образование;
7.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да 
използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - 
за медицински кабинет, като не променя предназначението му;
8.Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с 
ДДС, всеки работен ден от 28.02.2019г. до 14.30 часа на 15.03.2019г. от ка-
сата на ОбА - Балчик;
9.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 
15.03.2019г.;
10.Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 
на 15.03.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.“21-септем-
ври“ № 6;
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел „Образова-
ние, хуманитарни, социални и стопански дейности“, след предварителна 
уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация 
в стая № 105 в ОбА - Балчик.
                                                                
Лице за контакт:  Андриана Иванова
гл.специалист наеми  0579 7 10 54                           

ЗДРАВНА СЛУЖБА С. ДРОПЛА - ПОД 
НАЕМ 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА
• 28.02.2019г.- Процедура за отдаване на свободни тротоарни площи, общинска собственост по алея „Дамба“ 

и алея „Двореца“ град Балчик
•

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.22, 23 и 24, ал. 2 от НОАМТЦУ на ОбС-Балчик и Заповед 
209/20.02.2019 г. на Кмета на Община Балчик.
      1. Обявява процедура за отдаване на свободни тротоарни площи, общинска собственост, по алея „Дамба“ и алея „Дво-
реца“, гр. Балчик.
       2. Цел на процедурата: отдаване на тротоарни площи за извършване на търговска дейност, съгласно одобрена от Кмета 
на Община Балчик схема за ползване на тротоарна площ.
     2.1. Тротоарна такса в размер на  915,00 лв. /1 098,00 лв. с вкл. ДДС / за 3 м2 за периода от 01.04.2019 г. до 30.09.2019 
г., за извършване на търговска дейност /с предмет - сувенири, бижутерия, сладолед, количка за бързо хранене, ядки, цветя, 
печатни изделия, пакетирани подправки, бюро за обмяна на валута/. Таксата е определена съгласно чл. 22, ал. 1, 4, 5, чл. 
23, ал. 1 а/ и ал. 3 от НОАМТЦУ на ОбС - Балчик.
     2.2. Тротоарна такса в размер на  915,00 лв. /1 098,00 лв. с вкл. ДДС / за 3 м2 за периода от 01.04.2019 г. до 30.09.2019 
г., за извършване на търговска дейност /с предмет - детски и развлекателни игри/. Таксата е определена съгласно чл. 22, 
ал. 1, 4, 5, чл. 23, ал. 3, чл. 24, ал.2 от НОАМТЦУ на ОбС - Балчик.
        Периода за отдаване на площите по т. 2.1. и 2.2. е от 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г.
    2.3. Тротоарна такса в размер на 1,00 лв., без ДДС за 1 м2 на ден за периода 01.04.2019 г. до 01.05.2019 г. и 2,00 лв., без 
ДДС за 1 м2 на ден за периода от 01.06.2019 г. до 30.09.2019 г. за продажба и изготвяне на художествени произведения. 
Таксата е определена съгласно чл. 22, ал. 1, 4, 5, чл. 23, ал. 1 а/ и ал. 3 от НОАМТЦУ на ОбС - Балчик.
       Периода за отдаване на площите по т. 2.3. е от 01.04.2019 г.-30.09.2019 г., като кандидатстващите следва да посочат 
в заявлението за участие периода, за който ще развиват дейност /продажба и изготвяне на художествени произведения/.
    3. Условия за участие :
    3.1. Регистрация на кандидатите по Търговския Закон /по т. 2.1 и 2.2./.
     По т. 2.3 кандидатът следва да е завършил или да се обучава към датата на подаване на заявлението за участие, образо-
вание в областта на изобразителното изкуство, или да притежава майсторско свидетелство.
    3.2. Всеки кандидат има право да участва само за един обект.
    3.3. Всеки кандидат следва да спазва предмета на дейност на отдадената му тротоарна площ, съгласно одобрената схема.
    3.4. Не се допускат кандидати, които имат задължения към Община Балчик.
     С предимство се  класират търговци с адресна регистрация на територията на Община Балчик, инвалиди и социално 
слаби.
      Фирмите, кандидатстващи за тротоарно площ - общинска собственост по алея „Двореца“ /дясна страна - посока 
„Двореца“/ с предмет на дейност - продажба на сладолед при евентуалното спечелване на съответното място следва да 
се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасантен електромер и свързване към системата на Общ. Балчик /гл. 
електромер на Общ. Балчик/. Разходите се поемат от фирмата кандидатстваща за тротоарната площ.
         Преди започване на дейността де се съзира съответното длъжностно лице от ОбА - Балчик / Добри Добрев - гл. 
енергетик, тел. 0895/554 036 /, като му се предостави начални данни и дата на засичане. Същото да бъде извършено и в 
края на летният сезон /не по късно от 05.10.2019 г./, за да се определи сумата за плащане.
    Фирмите, кандидатстващи за тротоарно площ - общинска собственост по алея „Двореца“ /дясна страна - посока „Дво-
реца“/ с предмет на дейност - продажба на сувенири и др. след евентуално спечелване на мястото следва при упражняване 
на търговската дейност да използват единствено електричество за осветление. Същите могат да използват гл. електромер 
на Общ. Балчик или да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасантен електромер и свързване към системата 
на Общ. Балчик, като разходите се поемат от фирмата кандидатстваща за тротоарната площ. В края на летният сезон ще 
им бъде определена сума за плащане от Общ. Балчик.
   4. Документи за участие в класирането :
   4.1. Декларация, че лицето няма публични задължения /проверява се служебно/ - Приложение № 3.
   4.2. Декларация, че лицето ще спазва предмета на дейност на отдаденото тротоарно право - Приложение № 2.  
   4.3. Заявление - декларация за участие по образец.
   4.4. Декларация в свободен текст, отразяваща желанието на фирмата, отнасящо се до използване на електроенергия по 
време на летния сезон-Приложение №1.
   4.5. Копие от диплома /в областта на изобразителното изкуство/, копие от студентска книжка /за обучаващите се към 
датата на подаване на заявлението/ или майсторско свидетелство.
Комплектите с необходимите декларации се получават от стая № 105, отдел „ОХССД“ в ОбА - Балчик.
Срокът за приемане на предложения за участие е от 01.03.2019 г. до 15.03.2019 г. до 15:30 ч. в информационния център на 
ОбА - Балчик, адрес пл. „21 ІХ“ № 6.
 В седем дневен срок след крайната дата на приемане на предложенията за участие, комисията разглежда постъпилите 
заявления и изготвя списък на одобрените кандидати. Списъкът се представя за съгласуване на Кмета на Община Балчик, 
след което се поставя на видно място на информационното табло в Община Балчик и се публикува в интернет страницата 
на общината - www.balchik.bg.
Одобрените кандидати следва да заплатят дължимите суми в срок до 31.03.2019 г. на касата на Община Балчик. Трото-
арните площи /места, съгласно одобрена схема/, за които не е заплатена такса в срок ще бъдат предоставени на други 
кандидати.
      На всички одобрени и заплатили в срок ще бъдат изготвени Разрешителни за извършване на търговска дейност.
     За справки : тел. 0579/7 - 10 - 54      Андриана Иванова

 АЛЕЯ „ДАМБА“ И АЛЕЯ „ДВОРЕЦА“ - ПОД НАЕМ


