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Smart Cities

От 5-ти до 7-ми март в
София ще се проведе из-
ложението и форума "Ин-
телигентни градове" - мо-
билност, транспорт, ин-
формационно-комуника-
ционни системи, интели-
гентна енергия и сгради.
Под натиска на демограф-
ския ръст, климатичните
промени и нарастващото
количество потребявани
ресурси градовете се тран-
сформират в по-устойчи-
ви структури. В контекс-
та на световните тенденции
обществото, бизнесът и
институциите от Югоизто-
чна Европа правят стъпки
за изграждане на по-кон-
курентна и нисковъглеро-
дна икономика чрез тран-
сфер на знания и техноло-
гии от по-развитите дър-
жави. Smart Cities е една
от най-значимите изяви в
страната и дава възмож-
ност за запознаване с ев-
ропейското законодателс-
тво и добрите практики, за
представяне на продукти
и услуги пред професио-
нална целева аудитория от
България и чужбина. Съ-
битието ще събере на едно
място инвеститори, мени-
джъри, експерти от разли-
чни сектори на икономика-
та. В рамките на конфе-
ренцията проф. Б.Ранге-
лов ще направи презента-
ция на тема "Умни градо-
ве - оптимизация на транс-
портната логистика в гр.
Балчик - партньор в Ев-
ропейския проект EN-

CLOSE". Той ще запознае
делегатите с извършената
работа по проекта, чиято
цел е намаляването на съ-
държанията на СО2 и дру-
гите вредни газове в мал-
ки и средни населени мес-
та. Другите акценти в кон-
ференцията са: Интелиген-
тна мобилност; Система за
енергиен мениджмънт и
система за мениджмънт на
околната среда, приложи-
ми в общините; Европа и
развитието на иновациите
в областта на интелигент-
ните градове и общности;
Мениджмънт на умните
градове; Зелени покривни
градини и ролята им за ус-
тойчивото развитие на
околната среда. Сред лек-
торите са експерти от EК -
ГД "Енергия", Cofindustria
България, Български съ-
вет за устойчиво разви-
тие, SWARCO България,
ПВБ Пауър България АД,
Австрийска енергийна
агенция, Симачек Фасили-
ти Сървисиз БГ и др. В об-
ластта на интелигентната
мобилност Регионалният

Е-Клъстер ще промотира
своята дейност за намалява-
не на енергопотреблението
в транспорта чрез конвер-
сия на превозни средства
с бензинов двигател в еле-
ктромобили и изграждане
на зарядна инфраструкту-
ра за електрически прево-
зни средства. SWARCO
България предоставя пъл-
ната гама от интелигентни
и екологични решения за
транспортен мениджмънт.
Изложителите ще покажат
енергийноефективно осве-
тление за различни обще-
ствени пространства, ИКТ
за интелигентни сгради,
решения за телеметрия и
телематика.

balchik.bg
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25 ôåâðóàðè å ñðîêúò
çà âêëþ÷âàíå â

èçáèðàòåëíè ñïèñúöè
Във връ-

зка с пре-
дстоящите
в края на
месец май

2014г. избори за члено-
ве на Европейския пар-
ламент от Република
България, Общинска
администрация уведо-
мява всички пълноле-
тни граждани с посто-
янен адрес в община
Балчик и настоящ ад-
рес държава извън Ев-
ропейския съюз, че
според чл. 3 ал. 2 от
сега действащия Избо-
рен кодекс, критерий за
включване на лицата в
избирателните списъци
е да са живели най-
малко през последни-
те три месеца в Репуб-
лика България или в
друга държава - член-
ка на Европейския съ-
юз.

Ако срокът на отсе-

дналост не е спазен,
гражданите с настоящ
адрес страна извън Ев-
ропейския съюз ще
бъдат включени в спи-
съка на заличените ли-
ца.

Приканваме гражда-
ните, които  трайно са
се завърнали в общи-
на Балчик, но все още
не са променили нас-
тоящия си адрес, да го
направят до 25-ти фе-
вруари 2014г., като по-
сетят отдел "Граждан-
ска регистрация и ад-
министративно обслу-
жване" или кметство-
то.

При заявяване на ад-
реса, освен документ
за самоличност, се
предоставят и доку-
менти, доказващи пра-
вото на ползване на
жилището (съгласно
чл. 92 от Закона за гра-
жданска регистрация).

Ðåøåíèå âúâ âðúçêà ñ îòêðèâàíå íà ïðîöåäóðà çà ïðîâåæäàíå íà îòêðèò
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Р Е Ш Е Н ИЕ №1
гр.Балчик, 04.02.2014 г.

На осно-
вание чл. 4,
ал. 4, чл. 5,
ал. 1, чл. 32,
ал. 1 Закон за
п ри в ат и за -
ция и следп-

риватизационен контрол,
чл. 4, чл. 9 Наредба за въз-
лагане извършването на
дейности, свързани с под-
готовката за приватизация
или със следприватизацион-
ния контрол, включително
процесуално представител-
ство, в изпълнение на Ре-
шение №418, Протокол
№31 от 26.09.2013 г. на
ОбС Балчик, с което е из-
менено Решение №169,
Протокол №14 от
28.06.2012 г., публикувани
в Държавен вестник бр. 2
от 07.01.2014 г. , в два на-
ционални ежедневници в-к
"Труд" и в-к "24 часа", из-
дания от 06.01.2014 г., във
вр. и с т. 1 от Решение
№231, Протокол №17 от
27.09.2012 г. на ОбС Бал-
чик,

Р Е Ш И Х:
1. Откривам процедура за

провеждане на открит кон-
курс за избор на инвести-
ционен посредник за про-
дажба по реда на чл. 32, ал.
1, т. 1 от ЗПСК - чрез пуб-
лично предлагане на акции,
собственост на Община
Балчик в "Албена" АД на
Българската фондова бор-
са АД, като се възложи по-
дготовката и сключването
на приватизационната сдел-
ка за продажба на 304 570
броя безналични акции  /в
пакет или поотделно/, пре-
дставляващи 7.13% от акци-
онерния капитал в акцио-
нерното дружество, при
минимална продажна цена
на една акция, съответства-
ща на приетата и одобрена
с Решение №231, Протокол
№17 от 27.09.2012 г. на
ОбС експертна оценка -
справедлива, минимална
пазарна стойност на една
акция от пакета акции на
Община Балчик в "Албена"
АД. 2. Дейността на инвес-
тиционния посредник вклю-
чва извършване на всички
необходими действия и по-
дготовка на всички изиску-
еми от закона документи,
както и оказване на съдейс-
твие и посредничество на
Възложителя във връзка с
подготовката, предлагането
и реалното осъществяване
на приватизационната про-
дажба на акциите /в пакет
или поотделно/, собстве-
ност на Община Балчик от
капитала на Дружеството,
в съответствие с определе-

ния метод за приватизация -
публично предлагане и съ-
гласно действащото законо-
дателство, включително, но
не само: а) преглед на със-
тоянието на Дружеството -
силни и слаби страни, свър-
зани с дейността им; б) из-
готвяне на Проспект за пу-
блично предлагане на акци-
ите - собственост на Общи-
на Балчик в Дружеството,
вписване по реда на Закон
за публичното предлагане
на ценни книжа (ЗППЦК) на
емисиите от акции в публи-
чния регистър на Комисия-
та за финансов надзор
(КФН), регистрирането им
в "Централен депозитар"
АД  и на "Българска фондо-
ва борса - София" АД. След
като бъде изготвен  проспе-
ктът за публично предлага-
не, заедно с изискуемите фи-
нансови отчети на дружес-
твото и останалия набор от
документи, се подават в Ко-
мисията за финансов надзор,
заедно със заявление за пот-
върждаване. Ако Комисията
за финансов надзор устано-
ви  пропуски, несъответст-
вия и др. в проспекта, след
отстраняването им от стра-
на на инвестиционния пос-
редник, същият се внася за
разглеждане за реалното им
потвърждаване, като разхо-
дите и действията по отст-
раняване нередовностите и
коригиране са за сметка на
инвестиционния посредник;
в) изготвяне на Стратегия за
процеса на публично пред-
лагане на акциите на Дру-
жеството, която следва да
съдържа виждането на кан-
дидата относно структури-
рането на процеса, предло-
жение за начален и краен
срок на публичното пред-
лагане, схема за предлагане
на акциите от капитала на
Дружеството и предложе-
ние за продължителност на
публичното предлагане.
Крайната дата на публично-
то предлагане следва да бъ-
де не по-късно от 60 (шест-
десет)  дни, считано от да-
тата на вписване на емиси-
ите от собствените на Об-
щина Балчик акции от ка-
питала на Дружеството в
публичния регистър на
КФН по реда и при услови-
ята на ЗППЦК. Стратегията
за процеса на публично пре-
длагане на акциите трябва
да е съобразена с действа-
щата в Република България
нормативна уредба и със
спецификата на Дружество-
то. Предлаганата Стратегия
трябва да предвижда прода-
жба на акциите на Община
Балчик в Дружеството на
"Приватизационен сегмент
за плащане с пари" на "При-

ватизационен пазар" на
"БФБ" АД при пазарна пар-
тида за търговия един лот -
една акция. г) изготвяне на
анализ за определяне стой-
ността на предложените за
продажба акции от капита-
ла на Дружеството, който
трябва да бъде съобразен с
нормативните изисквания и
да съдържа предложение за
първоначална продажна це-
на на една акция и предло-
жение за минимална прода-
жна цена на една акция.
Предложението за минимал-
на продажна цена да е съоб-
разено с приетата и одоб-
рена в т. 1 на Решение
№231, Протокол №17 от
27.09.2012 г. на ОбС Бал-
чик минимална пазарна
стойност на една акция
44.40 лв. и във всички слу-
чаи не следва да е под тази
стойност. При възникнала и
належаща необходимост да
се изготви актуализирана ек-
спертна оценка за справед-
лива пазарна цена на една
акция от пакета акции на Об-
щина Балчик. Анализът тря-
бва да бъде представен на
хартиен и на оптичен носи-
тел (текстова част и прило-
жения); д) извършване на ак-
тивен маркетинг за нужди-
те на публичното предлага-
не на акциите на Община
Балчик в Дружеството, в т.ч
изготвяне на презентация,
която да бъде представена на
потенциалните инвестито-
ри; е) предоставяне на пис-
мени становища, при  поис-
кване от страна на Възло-
жителя; ж) други дейности
при поискване от Възложи-
теля.  3. Утвърждавам пра-
вила за провеждане на про-
цедурата. 4. Правилата за
провеждане на процедура-
та се закупуват от касата на
Община  Балчик - гр. Бал-
чик, пл. "21-ви септември"
№6 до 16.00 часа на триде-
сетия ден от датата на пуб-
ликуване на настоящото ре-
шение във в-к "Труд" и в-к
"24 часа" по реда на чл. 8
Наредба за възлагане извър-
шването на дейности, свър-
зани с подготовката за при-
ватизация или със следпри-
ватизационния контрол,
включително процесуално
представителство. Цената на
конкурсната документация е
в размер на 500 /петстотин/
лв. и се заплаща на касата на
Община Балчик или по сле-
дната банкова сметка: BG38
UNCR 9660 84 9750 3315
BIC  код:        UNCRBGSF Код
на плащане: 44 70 00 При
УниКредит Булбанк 5. Оп-
ределям депозит за участие
в размер на 50 000 /петде-
сет хиляди / лева, който се
превежда по сметка на Об-

щина Балчик, съгласно ус-
ловията в конкурсната до-
кументация. 6. Изисквани-
ята към кандидатите са сле-
дните: 6.1. Не по-малко от
20 000 броя сделки, извър-
шени на регулиран пазар на
"БФБ" АД, гр. София за пе-
риода 2011 г. -  2013 г. или
6.2. има не по -  малко от
250 000 000 лв.  оборот от
сделки, извършени на регу-
лиран пазар на  "БФБ" АД
за периода 2011 г. - 2013 г.
и 6.3. притежава "пълен"
лиценз за извършване на
дейност като инвестицио-
нен посредник (за инвести-
ционните услуги и дейнос-
ти съгласно чл. 5, ал. 2 и 3
от ЗПФИ), издаден от Ко-
мисията за финансов надзор
или съответно от Българс-
ка народна банка за извър-
шване на банкова дейност,
която включва и извършва-
не на сделките по чл. 2, ал.
2 т. 9 ЗКИ и 6.4. е член на
"Българска фондова борса
- София" АД и 6.5. е член
на "Централен депозитар"
АД и 6.6. има положителен
финансов резултат за пос-
ледните три финансово
приключени години, съгла-
сно одитираните годишни
финансови отчети и 6.7. не
е в програма за оздравява-
не. 6.8. Не могат да участ-
ват в процедурата кандида-
ти, за които са налице пред-
поставките, предвидени в
чл. 14, ал. 1 и ал. 3 Наредба
за възлагане извършването
на дейности, свързани с по-
дготовката за приватизация
или със следприватизацион-
ния контрол, включително
процесуално представител-
ство. 7. Предложенията на
участниците в конкурса се
подават в запечатан, непро-
зрачен плик, съгласно изис-
кванията, посочени в пра-
вилата за провеждане на
процедурата, всеки работен
ден от 08.00 до 16.30 часа в
Информационен център на
Общинска администрация
Балчик, гр. Балчик, пл. "21-
ви септември" №6,  Краси-
мира Костова - мл. експерт
ОбА, в срок до 16.30 часа
на тридесетия календарен
ден, считано от датата на ед-
новременното публикуване
на настоящото решение в
двата централни ежедневни-
ка, включително. Ако пос-
ледният ден от така опреде-
ления срок изтича в непри-
съствен, респ. неработен
ден, счита се за такъв пър-
вият работен ден след него.
8. Предложенията ще се
оценяват по следните кри-
терии  със съответно посо-
чената им тежест: 8.1. Пре-
дложен най-нисък размер
на възнаграждението за ус-

пех, при  успешно приклю-
чило публично предлагане
на акциите на Общината от
капитала на Дружеството
.....50 точки  като предло-
женото възнаграждение за
успех като процент не мо-
же да бъде по-ниско от 0.1%
и по-високо от 1.5 % /счи-
тано с включен ДДС при из-
числяването му в левова ра-
вностойност/ от продажна-
та цена за продаваните ак-
ции . 8.2. Предложение за
най-висока минимална про-
дажна цена за една акция в
лева     .....50 точки Крайна-
та комплексна оценка пред-
ставлява сбор от получени-
те точки по горепосочени-
те критерии за оценяване на
съответното предложение.
9. Акциите да се предлагат
на "Приватизационен сег-
мент за плащане с пари" на
"Приватизационен пазар"
на "БФБ - София" АД, като
се заплащат с пари. 10. Ин-
вестиционният посредник е
длъжен съвместно с компе-
тентните органи да предп-
риеме необходимите прав-
ни и фактически действия за
вписване по реда на ЗППЦК
на емисиите собствени на
Община Балчик акции от
капитала на "Албена" АД,
включително да поеме про-
изтичащите от тези дейст-
вия разходи за своя сметка,
както и всички други раз-
ходи, свързани с предлага-
нето  и продажбата им. 11.
Няма да се допускат до раз-
глеждане предложения за
участие в конкурса в случа-
ите, когато: а) са подадени
извън срока, определен в на-
стоящото решение; б) са по-
дадени в незапечатан или
прозрачен плик; в) не съ-
държат документ за внесен
депозит за участие. Насто-
ящото решение да се пуб-
ликува съгласно чл. 8, ал. 1,
ал. 3 и ал. 4 от Наредба за
възлагане извършването на
дейности, свързани с под-
готовката за приватизация
или със следприватизацион-
ния контрол, включително
процесуално представител-
ство в два централни ежед-
невника -  в-к "Труд" и в- к
"24 часа", в местния печат
- в- к "Балчик" и на интер-
нет страницата на Община
Балчик http://www.balchik.bg
Решението подлежи на об-
жалване в 14-дневен срок,
считано от датата на еднов-
ременното му публикуване
в двата централни ежеднев-
ника, по реда на АПК, пред
съответния  компетентен ад-
министративен съд.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на

Община Балчик

Êàêâè ïàðè ùå ñå äâèæàò â Îáùèíàòà?
Какви пари ще се дви-

жат в Общината? В края
на миналата седмица Каби-
нетът "Орешарски" одоб-
ри разпределението на 499
345 000 лв. от Публична-
та инвестиционна програ-
ма за растеж и устойчиво
развитие на регионите. За
проекти на "В и К"и за уп-
равление на отпадъците са
предвидени 78,3 млн. ле-
ва, като за "В и К"  са - 61
млн. лева, а за отпадъците
- 17 млн. лева. За проекти
от транспортната инфрас-
труктура са отделени
104,6 млн. лева, за соци-
ална инфраструктура -
197,5 млн.лева, вкл. за
училища и детски гради-
ни - 25 млн. лева, за висши
училища - 15,7 млн. лева,

здравеопазване - 27 млн.
лева, за спортни зали и съ-
оръжения - 62 млн. лева.
За други сектори, свърза-
ни с подкрепа на социално
икономическото развитие,
са предвидени 119 млн. ле-
ва, като от тях 112 млн. ле-
ва са за благоустройство
на малки населени места.
ОБЛАСТ ДОБРИЧ, Об-
щина Балчик

Рехабилитиране пътен
участък км 10+100 до км
17+800 (Дропла-Сенокос)
от Път ІV - 29608 Община
Балчик 3 655 000 лв. Ре-
монт на сграда за общест-
вено хранене, Домашен па-
тронаж, находяща се в ПИ
с индентиф икатор
02508.73.81, гр. Балчик,
ул. "Варненска" No 2 Об-

щина Балчик 315 800 лв.
В Проектобюджета за

2014 г. на Община Балчик
са предвидени собствени
средства , които да се из-
разходят за : Нов покрив
на Болницата - 34 840 лв;
Нова сграда на Домашния
патронаж /част от бившия
гарнизонен стол/ - 31 600
лв.;  За някои улици в села-
та - 216 000 лв.;  За стадио-
на - 300 000 лв. и 7555 495
лв. за мултифункционал-
ната му част;  за IV-класна-
та пътна мрежа 299 300 лв.;
за покрива на Художестве-
ната галерия - 238 000 лв.;
за Туристически атракции
- 1 225 779 лв.;  за някои
улици в града - 583 500 лв.;
за компютри - 10 000 лв.+
5 000 лв. за др.устройства

/отделно за с.Оброчище -
17 000 лв. + 75 500 лв./; За
нова електронна система
за пропускателен режим в
подземния паркинг - 25
000 лв.; съфинансиране с
14 000 лв. проекта "Чер-
номорски велосипед /ще
има 3 стоянки в Балчик,
откъдето ще могат да се на-
емат велосипеди под наем/
; За нова програма за про-
дажба на билети в Автога-
рата - 1 000 лв; Ще бъде
изпълнено кметското обе-
щание пред СКЛА "Чер-
но море 2005" за изграж-
дане на нова модерна спор-
тна площадка като се пре-
двидят капиталови разхо-
ди на стойност 200 000 лв.
За дейността на Общинс-
кото предприятие БКС са

предвидени 537 000 лв.
Отделно за сметопочиства-
щи машини 300 000 лв.
Тук трябва да направим
доброжелателната забеле-
жка, че плановете за защи-
та при снегонавявания и
обледяване, както и за за-
щита от бедствия и аварии
са доста стари, неактуали-
зирани, макар и много по-
дробни. Разбира се, тези
предложения ще се обсъ-
дят на общинска сесия на
13 февруари и тогава ще
станат факт.Вече имаше
обявена дата за обществе-
но обсъждане на Бюджета,
но за съжаление, може би,
поради лошото време,
присъстваха само десетина
души.

     Маруся КОСТОВА




