
РЕКЛАМНА                   28 май - 3 юни 2015 г. 6

Òúðã ñ òàéíî íàääàâàíå çà
îòäàâàíå ïîä íàåì íà èìîòè â

ðàéîíà íà Äâîðåöà
На основание чл. 68 от

НОРПУРОИ на ОбС - Бал-
чик, Решение № 644 по
Пр отокол № 43 от
31.07.2014 г., Решение №
788 по Протокол № 49 от
26.03.2015 г. на ОбС - Бал-
чик  и Заповед № 555 /
11.05.2015  г. на Кмета на
Община Балчик.

 1. ОБЯВЯВА публичен
търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на имо-
ти - публична общинска со-
бственост: 1.1     Павилион
№ 4 с площ 4,5 м2, нахо-
дящ се в гр. Балчик, алея
"Двореца" - публична об-
щинска собственост, с на-
чална годишна наемна це-
на от 2 191,50 лв. /две хи-
ляди сто деветдесет и един
лева и петдесет стотинки/,
без ДДС. 1.2     Павилион
№ 9 с площ 4,5 м2, нахо-
дящ се в гр. Балчик, алея
"Двореца" - публична об-
щинска собственост, с на-

чална годишна наемна цена
от 2 191,50 лв. /две хиляди
сто деветдесет и един лева
и петдесет стотинки/, без
ДДС. 1.3     Павилион № 11
с площ 4,5 м2, находящ се в
гр. Балчик, алея "Двореца"
- публична общинска собс-
твеност, с начална годишна
наемна цена от 2 191,50 лв.
/две хиляди сто деветдесет
и един лева и петдесет сто-
тинки/, без ДДС. Павилио-
ните са отредени за прода-
жба на сладолед или суве-
нири и плажни артикули.

2. Срок на договора - до
30.07.2016 год.             3. До
участие в търга се допус-
кат кандидати, които са ре-
гистрирани по смисъла на
Търговския закон. Канди-
датите е необходимо да ня-
мат задължения към Общи-
на Балчик. Същите следва
да посочат в документите
за кандидатстване какъв
асортимент стоки ще пред-

лагат.  Търгът ще се прове-
де на 01.06.2015 г. от 10.00
часа в залата на I - ви етаж в
сградата на Общинска ад-
министрация - Балчик, пл.
"21 - септември" № 6. За-
купуване на тръжна доку-
ментация в размер на 12,00
лв. с вкл. ДДС, всеки рабо-
тен ден от 14.05.2015 г. до
15.00 ч. на 29.05.2015 г. на
касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приема-
не на предложения за учас-
тие е 29.05.2015 г. до 16,00
ч. в информационния цен-
тър на ОбА - Балчик и вна-
сяне 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,
Вес елина Марино ва

ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ -
ÁÀË×ÈÊ

Ï Î Ê À Í À

На основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА, на 28 май
2015 година (четвъртък)
от 09.?? часа, в залата на
общинска администрация,
първи етаж, ще се проведе
заседание на общински съ-
вет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:
1. Отчет за касово изпъл-

нение на бюджета на Общи-
на Балчик към 31.03.2015 г.
Вносител: Николай Ангелов
– кмет на общината

2. Доклад за финансовото
състояние на Търговските
дружества за първото три-
месечие на 2015 година, съг-
ласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от
Закона за публичните финан-
си. Вносител: Николай Ан-
гелов – кмет на общината

3. Предложение за разг-
леждане и приемане Годи-
шен финансов отчет за дей-
ността на "МБАЛ-Балчик"
ЕООД за 2014 година. Вно-
сител: д-р Маргарита Кали-
нова – председател на
П К З С С Д

4. Предложение за разг-
леждане и приемане Годи-
шен финансов отчет за дей-
ността на "Медицински цен-
тър-І-Балчик" ЕООД за 2014
година.    Вносител: д-р Мар-
гарита Калинова – предсе-
дател на ПКЗССД

5. Предложение за разг-
леждане и приемане Годи-
шен финансов отчет на

"ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
КРАНЕВО" ЕАД за 2014 го-
дина.    Вносител: Росица Пе-
нева - председател на
П К Б Ф Е Е

6. Приемане на Наредба
за принудителното изпълне-
ние на заповеди за премах-
ване на незаконни строежи
или части от тях на терито-
рията на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов
– кмет на общината

7. Предложение за актуа-
лизация бюджета на програ-
мата за развитие на спорта
на общината за 2015 г., за
провеждане на мотокрос с.
Змеево. Вносител: Николай
Ангелов – кмет на общината

8. Предложение за актуа-
лизация бюджета на програ-
мата за развитие на спорта
на общината за 2015 г., за
провеждане на междунаро-
дна ветроходна регата. Вно-
сител: Николай Ангелов –
кмет на общината

9. Предложение за браку-
ване на движимо имущество
– частна общинска собстве-
ност, специален автомобил
Пежо „J 5” по баланса на кме-
тство Сенокос. Вносител:

Николай Ангелов – кмет на
о б щ и н а т а

10. Предложение за заку-
пуване на микробус за нуж-
дите на кметство Сенокос и
околните селища. Вносител:
Николай Ангелов – кмет на
о б щ и н а т а

11. Предложение за отпу-
скане на ГСМ на ползваните
моторни превозни средства
от РУ на МВР Балчик, собс-
твеност на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов
– кмет на общината

12. Предложение за оси-
гуряване на подслон и хра-
на на командировани поли-
цаи от Румъния, изпълнява-
щи служебните си задълже-
ния на територията на РПУ
Балчик. Вносител: Николай
Ангелов – кмет на общината

13. Приемане на Общинс-
ка Програма за закрила на
детето за 2015 година. Вно-
сител: д-р Маргарита Кали-
нова – председател на
П К З С С Д

14. Предложение за отпу-
скане финансови помощи на
граждани. Вносител: д-р
Маргарита Калинова – пре-
дседател на ПКЗССД

15. Даване на разрешение
за изработване на ПУП – ПЗ
за ПИ № 39459.3.5 по кадас-
тралната карта на с. Кране-
во, община Балчик. Вноси-
тел: Николай Ангелов – кмет
на общината

16. Даване на разрешение
за изработване на ПУП – ПЗ
за ПИ № 39459.29.420 по ка-
дастралната карта на с. Кра-
нево, община Балчик. Вно-
сител: Николай Ангелов –
кмет на общината

17. Даване на разрешение
за изработване на ПУП – ПЗ
за ПИ № 39459.4.149 по ка-
дастралната карта на с. Кра-
нево, община Балчик. Вно-
сител: Николай Ангелов –
кмет на общината

18. Намаляване на съста-
ва Съвета на Директорите на
Акционерно дружество „Ти-
хия Кът”. Вносител: Виктор
Лучиянов – председател на
О б С

19. Разни Присъствието
Ви като общински съветник
е ЗАДЪЛЖИЛЕТНО! Съг-
ласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от
ЗМСМА, времето през кое-
то сте ангажиран/а/ като об-
щински съветник, се счита за
неплатен служебен отпуск.

Виктор Лучиянов
Председател на

ОбС-Балчик

Ïóáëè÷åí òúðã ñ òàéíî íàääàâàíå
çà îòäàâàíå ïîä íàåì íà èìîò -

ïóáëè÷íà îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò
На основание чл. 68

от НОРПУРОИ /приета
с Решение № 238/
27.02.2009 г., изменена
и допълнена с Решение
№ 748 по Протокол №
59 от 17.02.2011 г. на
ОбС - Балчик/, Решение
№ 828 по Протокол №
50 от 28.04.2015 г. и За-
повед № 594/18.05.2015
г. на кмета на Община
Б а л ч и к .

ОБЯВЯВА публичен
търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на
имот - публична общин-
ска собственост :

1. Част от поземлен
имот № 02508.86.86 по
кад. карта на гр. Балчик -
публична общинска со-
бственост, с площ 100 м2
/целият с площ 881 м2/ за
поставяне на маси и сто-
лове пред ЗХР, актуван с
АОС № 222 от 23.03.1999
г., да бъде отдаден под

наем, с начална годиш-
на наемна цена в размер
на 938,00 лв. /деветсто-
тин тридесет и осем ле-
ва/ , без ДДС.

2. Срок на договора - 5
год. /пет години/.

3. До участие в търга
се допускат кандидати,
които са регистрирани
по смисъла на Търговс-
кия закон. Кандидатите
не трябва да имат задъл-
жения към Община Бал-
чик. След провеждане на
публичния търг с тайно
наддаване, спечелилият
кандидат, следва да спа-
зва предмета на дейност,
а именно осъществява-
не на ресторантьорска
дейност. Търгът ще се
проведе на 09.06.2015 г.
от 10.00 часа в залата на
I - ви етаж в сградата на
Общинска администра-
ция - Балчик, пл. "21 - се-
птември" № 6.

Закупуване на тръжна
документация в размер
на 12,00 лв. с вкл. ДДС,
всеки работен ден от
21.05.2015 г. до
08.06.2015 г. до 15.00 ч.
на касата на ОбА - Бал-
чик. Крайният срок за
приемане на предложе-
ния за участие е
08.06.2015 г. до 16.00 ч.
в информационния цен-
тър на ОбА - Балчик и
внасяне на депозит до
15.30 ч. на същата дата на
касата на Община Бал-
чик. Оглед се осигурява
след предварителна уго-
ворка и представяне на
документ за закупена
тръжна документация.
За справки:

тел. 0579/7-10-54,
Веселина Маринова

2015-10/05.05.2015 ã. - ÎÏ "Èçáîð íà îïåðàòîð
íà Ïðåòîâàðíà Ñòàíöèÿ Áàë÷èê çà óïðàâëåíèå

íà äåéíîñòèòå ïî ïðèåìàíå íà ÒÁÎ îò
îáùèíèòå Øàáëà, Êàâàðíà è Áàë÷èê"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

Предмет: "Избор на оператор на Претоварна Станция Балчик за управление на дейностите по
приемане на ТБО от общините Шабла, Каварна и Балчик"

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на
адреса:

9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел. 0579/ 7-10-

46.
Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП:

Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, телефон  0579 / 71036

Ïóáëè÷íî îïîâåñòåí
íåïðèñúñòâåí êîíêóðñ çà

îòäàâàíå ïîä íàåì íà òåðåí ñ.
Îáðî÷èùå

На основание  чл. 77, ал.
1 и 2 от НОРПУРОИ /при-
ета с Решение № 238 по
Протокол № 27/27.02.2009
г., изм. и доп. с Решение №
74 8 по Протокол 5 9/
17.02.2011 г. на ОбС - Бал-
чик/, Решение  № 824 по
Протокол № 50/28.04.2015
г. на ОбС - Балчик и Запо-
вед № 58715.05.2015 г. на
кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА процедура за
организация и провеждане
на публично оповестен не-
присъствен конкурс за от-
даване под наем на : Част от
ПИ № 53120.502.490 по
кад. карта на с. Оброчище /
УПИ № ІІІ - за здравен
дом, кв. 53 по ПУП на с.

Оброчище/, с площ  50 м2,
/целият с площ 8 160 м2/,
представляващ терен на ул.
„Черно море", за поставяне
на преместваем обект /ап-
тека/ за извършване на ап-
теч на дейно ст.

2.  Цел на конкурса :
отдаване под наем на част
от терен за поставяне на
преместваем обект /аптека/
, предназначен за извърш-
ване на аптечна дейност.

2.1. Начална годишна на-
емна цена : - 573,00 лв. /пе-
тстотин седемдесет и три ле-
ва/, без ДДС, съгласно Та-
рифа на базисните наемни
цени на ОбС - Балчик.

2.2. Срок на договора -
5 (пет) години.

2.3. Допускане до кон-
курса :

Кандидатите за участие
следва да са магистър -
фармацевти, помощник -
фармацевти или физически
или юридически лица, кои-
то са сключили договор с
магистър - фармацевт или
помощник - фармацевт, ре-
гистрирани по Търговския
закон и да извършват тър-
говия на дребно с лекарст-
ва и други фармацевтични
стоки. Същите следва да
спазват предмета на дей-
ност и да не променят пре-
дназначението на наетият
имот. Кандидатите не тряб-
ва да имат задължения към
Община Балчик.

След сключване на дого-
вора за наем, наемателя са
задължава да направи необ-
ходимите постъпки, съглас-
но чл. 57 от ЗУТ за издава-
не на разрешение за поста-
вяне. Закупуване на кон-
курсна документация в
размер на 12,00 лв. с вкл.
ДДС, всеки работен ден от
21.05.2015 г. до 05.06.2015
г.  до 15.00 ч. на касата на
ОбА - Балчик. Крайният
срок за приемане на депо-
зит за участие е 05.06.2015
г. до 15.30 ч. и предложе-
ние на същата дата до 16.00
ч. в информационния цен-
тър на ОбА - Балчик, адрес
пл."21-септември" № 6. Ог-
лед се осигурява след пре-
дварителна угово рка и
представяне на документ за
закупена тръжна докумен-
тация в отдел "Образова-
ние, хуманитарни, социал-
ни и стопански дейности",
стая № 105.

За  справки:
тел. 7-10-54 - Веселина

Маринова

Òúðã ñ òàéíî íàääàâàíå çà
îòäàâàíå ïîä íàåì íà ÷àñòè îò
èìîòè çà ðåêëàìíè åëåìåíòè

На основание чл. 68 от НОР-
ПУРОИ /приета с Решение 238
по Протокол № 27 от
27.02.2009 година; изм. и доп. с
Решение 748 по  Протокол № 59
от 17.02.2011 г.; изм. и доп. с
Решение 531 по Протокол № 37
от 27.02.2014 г. на ОбС - Бал-
чик/, Решение № 826 по Прото-
кол № 50 от 28.04.2015 г. на ОбС
- Балчик,  и Заповед № 572/
13.05.2015 г. на Кмета на Об-
щина Балчик

1.      ОБЯВЯВА публичен
търг с тайно наддаване за отдава-
не под наем на части от имоти -
публична общинска собственост
за поставяне на 5 бр. рекламно -
информационни елементи с об-
ща площ 10 м2, както следва :

1.1. част от ПИ № 53120.505.1
по кад. карта на гр. Балчик за по-
ставяне на 1 бр. рекламно - ин-
формационен елемент с площ 2
м2. 1.2.  част от ПИ № 02508.7.32
по кад. карта на гр. Балчик за по-

ставяне на 1 бр. рекламно -ин-
формационен елемент с площ 2
м2. 1.3. част от ПИ №
02508.526.214 по кад. карта на
гр. Балчик за поставяне на 1 бр.
рекламно - информационен еле-
мент с площ 2 м2. 1.4. част от ПИ
№ 02508.69.112 по кад. карта на
гр. Балчик за поставяне на 1 бр.
рекламно - информационен еле-
мент с площ 2 м2. 1.5. част от ПИ
№ 02508.7.358 по кад. карта на
гр. Балчик за поставяне на 1 бр.
рекламно - информационен еле-
мент с площ 2 м2.

с начална годишна наемна це-
на в размер на 490,00 лв. /четири-
стотин и деветдесет лева/, без ДДС,
съгл. от Раздел VІІ, чл. 22 /1/ от
Наредба за реда и условията за
поставяне на преместваеми обек-
ти на територията на Общ. Бал-
чик. Посочената цена е за всички
описани по горе части от имоти за
поставяне на рекламно - инфор-
мационни елементи.     2. Срок на

договора - 5 год. /пет години/.
3.До участие в търга се допускат
кандидати, които са регистрира-
ни по смисъла на Търговския за-
кон. Кандидатите следва да нямат
задължения към Община Балчик.
След сключване Договора за на-
ем, наемателя се задължава да на-
прави необходимите постъпки,
съгл. чл. 57 от ЗУТ за издаване
разрешение за поставяне на рек-
ламни елементи върху части от
имоти - публична общинска соб-
ственост.     4.Търгът ще се прове-
де на 01.06.2015 г. от 11.30 часа в
залата на I - ви етаж в сградата на
Общинска администрация - Бал-
чик, пл. "21 - септември" № 6.
Закупуване на тръжна докумен-
тация в размер на 12,00 лв. с вкл.
ДДС, всеки работен ден от
14.05.2015 г. до 29.05.2015 г. до
15.00 ч. на касата на ОбА - Бал-
чик.


