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 “Вечната красота на 
Двореца в Балчик” ще бъде 

показана в Прага

След големия интерес, 
който предизвика в Ун-
гария изложбата отпъту-
ва за чешката столица. 
Фотоизложбата “Вечна-
та красота на Двореца в 
Балчик” включва снимки 
на движими и недвижи-
ми културни ценности, 
архитектурни елементи, 
артефакти и градини, из-
граждащи архитектурно-
парков комплекс Двореца.  
Авторските снимки на 
Ясен Казанджиев и Ру-
мяна Тенева представля-
ват 40 цветни отражения 
на впечатленията, които 
кралската атмосфера в 
дворцовия комплекс ос-
тавя в професионалните 
фотографи. 

В момента двамата фото-
графи живеят и работят 
в Испания. Освен много-
бройните самостоятелни и 
колективни изложби, кои-
то реализират в различни 
точки на земното кълбо, 
те осъществяват и меж-
дународния етнофестивал 
“Без граници”.  Мултикул-
турният проект е едно от 
водещите балкански крос-
културни събития, носещи 
европейската ценностна 
система и промоцира-
щи взаимното разбиране 
между културите, толе-
рантността, мирното и 
приятелско съществуване, 
както и културния обмен.
Разказът за рая на бал-

чишки бряг се допълва от 
20 автентични черно-бели 
фотоси, отразяващи въз-
можностите на безкрайно 
талантливите италиан-
ски архитекти Америко  
и Агустино, както и на 
швейцарския градинар 
Жул Жани, които създават 
дворцовата архитектурно 
– паркова композиция. В 
експозицията са включе-
ни и стъклени пластики на 
архитектурните елементи, 
които се виждат на сним-
ките, сътворени от талант-
ливите ученици от Средно 
училище по стъкларство, 
живопис и промишлен ди-
зайн - Валашке Мезиржи-
чи, черпили вдъхновение 
от вечната красота на Дво-

реца в Балчик по време 
на ежегодните художест-
вени пленери на чешкото 
училище, което е под еги-
дата на Юнеско. Куратор 
на изложбата е магистър 
Йозеф Дивин, майстор 
стъклар и преподавател в 
същото училище.
Изложбата е посветена 
на красотата, непреход-
ното и вечно влияние на 
архитектурни стилове, 
живеещи в едно уникал-
но място на брега на бе-
локаменния град Балчик. 
Снимките предизвикват 
колоритност, взрив от 
енергия и великолепна 
емоция.
В изпълнение на една от 
основните си задачи Дър-
жавен културен институт 
Културен център Двореца 
– Балчик, а именно попу-
ляризиране на културно-
историческото наследство 
на България, има удо-
волствието да представи 
пред публиката на БКИ 
- Прага една прекрасна 
фото-изложба, доставя-
ща естетическа наслада у 
посетителя и оставяйки в 
него траен спомен от сре-
щата с прекрасното.
 
Изложбата ще бъде от-
крита на  09.07.2019 г. 
от 18 ч. в  БКИ – Прага и 
може да бъде разгледана 
до края на месеца.

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 Решение 748/17.02.2011 г.; .,  Реше-
ния № 476/29.11.2018, № 593/13.06.2019 г., № 594/13.06.2019 г., 
592/13.06.2019 г., 590/13.06.2019 г., 591/13.06.2019 г.  на Общин-
ски съвет Балчик. и във връзка със Заповед  №771/04.07.2019 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 ХХІІІ, кв. 1046 по ПУП на 
град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.303 по кадас-
тралната карта на град Балчик  с площ 439.00 м2, при начална цена за про-
веждане на търга 9 658.00 лева  /девет хиляди шестстотин петдесет и осем 
лева/ без ДДС.
2. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ Х, кв. 1046 по ПУП на град 
Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.290 по кадастрал-
ната карта на град Балчик  с площ 437.00 м2, при начална цена за провежда-
не на търга 9 614.00 лева  /девет хиляди шестстотит и четиринадесет лева/ 
без ДДС.
3. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ VІІІ, кв. 1046 по ПУП на 
град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.288 по кадас-
тралната карта на град Балчик  с площ 438.00 м2, при начална цена за про-
веждане на търга 9 636.00 лева  /девет хиляди шестстотит тридесет и шест 
лева/ без ДДС.
4. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІХ, кв. 1046 по ПУП на град 
Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.289 по кадастрал-
ната карта на град Балчик  с площ 446.00 м2, при начална цена за провежда-
не на търга 9 812.00 лева  /девет хиляди осемстотин и дванадесет  лева/ без 
ДДС.
5. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІV, кв. 2046 по ПУП на град 
Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.229 по кадастрал-
ната карта на град Балчик  с площ 429.00 м2, при начална цена за провежда-
не на търга 9 438.00 лева  /девет хиляди четиристотин тридесет и осем лева/ 
без ДДС.
6. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ V, кв. 2046 по ПУП на град 
Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.230 по кадастрал-
ната карта на град Балчик  с площ 313.00 м2, при начална цена за провежда-
не на търга 6 886.00 лева  /шест хиляди осемстотин осемдесет и шест лева/ 
без ДДС.
Търгът ще се проведе на 30.07.2019 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 15.07.2019 г. до 
29.07.2019 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 
29.07.2019 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава 
в срок до 16.00 ч. на  29.07.2019г. в Информационния център на Община 
Балчик.
За справки : тел.  0579 7-10-41 Караиванова, Денева    

публикувано на 25.06.2019 г.
П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА
ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 

ЗА 2018 г.
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и 
чл. 36, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за следващите три години и съставянето, изпълне-
нието и отчитането на общинския бюджет в община Балчик, председателят 
на Общински съвет Балчик кани жителите на общината за обсъждане на 
годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г. и на сметките за 

средства от Европейския съюз на община Балчик за 2018 г.
Публичното обсъждане ще се проведе на 11.07.2019 г. от 15:00 часа в залата 

на Общинска администрация Балчик, първи етаж.

Чрез 112 е съобщено за ПТП
На 29 юни на ЕЕН 112 
е заявено за възникнало 
ПТП на главенпът II-71 на 
около 60 м. след  село Сла-
веево, в посока КК «Ал-
бена». От служители на 
Второ РУ Добрич и сектор 
ПП- Добрич, е установено, 
че водач от с.Оброчище, 
управлявайки лек авто-
мобил „Фолксваген“ с 
ТХ регистрация поради 

заспиване, губи контрол 
над автомобила, напуска 
пътното платно в дясно, 
по посока на движението 
си и се блъска в крайпът-
но дърво. В следствие на 
възникналото ПТП по ав-
томобила са нанесении 
значителни материални 
щети. Водачът е тестван 
за употреба на алкохол, 
пробата му е отрицателна. 

Пострадала е пътничка от 
същото село, пътуваща на 
задната седалка, приета в 
МБАЛ-Добрич с фрактура 
на лява предмишница-без 
опасност за живота. Пъту-
ващото на задната седалка 
в детско столче 6-годиш-
нодете от с.Оброчище е 
без наранявания. По слу-
чая е образувано досъдеб-
но производство. 

Автомобил с прекратена 
регистрация

На 29 юни на ЕЕН 112 
е заявено за възникна-
ло ПТП на главенпът 
II-71 на около 60 м. 
след  село Славеево, в 
посока КК «Албена». 
От служители на Вто-
ро РУ Добрич и сектор 
ПП- Добрич, е уста-
новено, че водач от с. 
Оброчище, управля-
вайки лек автомобил 
„Фолксваген“ с ТХ 
регистрация поради 
заспиване, губи кон-

трол над автомобила, 
напуска пътното плат-
но в дясно, по посока 
на движението си и се 
блъска в крайпътно 
дърво. 
В следствие на въз-
никналото ПТП по 
автомобила са на-
несении значителни 
материални щети. 
Водачът е тестван за 
употреба на алкохол, 
пробата му е отрица-
телна. Пострадала е 

пътничка от същото 
село, пътуваща на зад-
ната седалка, приета в 
МБАЛ-Добрич с фрак-
тура на лява предмиш-
ница-без опасност за 
живота. 
Пътуващото на зад-
ната седалка в детско 
столче 6-годишнодете 
от с.Оброчище е без 
наранявания. 
По случая е образува-
но досъдебно произ-
водство. 


