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На 14.02.2020 г. Пенси-
онерски клуб „Младост 
– 6” Балчик, с предсе-
дател Георги Андонов, 
отпразнува Трифон Заре-

зан и Деня на влюбените 
с тържествена вечеря. 
Проведени бяха ритуа-
ли за зарязване на лози, 
и дегустация на вино. 

Зарязването направи 
най-възрастният член на 
клуба г-н Тодор Бонев и 
избрана комисия, начело 
с г-н Димитър Банчев, 

дегустираха и оцениха 
виното. 
След ритуала се прове-
де фолклорна сцена на 
песента „Стани, стани, 
Тодоре”, като в нея взеха 
участие г-жите Софка Ге-
оргиева и Ганка Трошева. 
За доброто настроение на 
присъстващите се гри-
жиха трима музиканти: 
Живко, Веско и Наско. 
Имаше и индивидуал-
на изява на г-н Димитър 
Банчев и част от жени-
те. Вечерта премина при 
много добро настроение, 
веселие, танци и много 
хора.
Всички останаха много 
доволни от приятно пре-
карания празник.
Председателят г-н Георги 
Андонов пожела на чле-
новете на клуба много 
здраве и дълголетие!

Автор и фото: 
Димитричка 
АНДОНОВА

„Младост -6” празнува 
шесторно празниците!

 Членовете на Клуб „Младост - 6“ се веселят на всички праз-
ници, водени от председателя си г-н Георги Андонов.  

Покана за гостуване и обмяна на опит 
при пенсионерите в с. Гурково

На 21 февруари 2020 г. 
пенсионерският актив 
към ОбС на пенсионе-
рите, водени от пред-
седателя Ангел Събев, 
посетихме с.Гурково, 
община Балчик. Полу-
чихме покана за това 
от г-жа Димка Кирчева 
– председател на Пенси-
онерски клуб „Несеква-
ща младост”с.Гурково. 
В чест на 3 март – На-

ционалния празник, 
отбелязващ Освобож-
дението на България от 
турско робство, подне-
сохме цветя пред Па-
метника на ген.Гурко в 
с.Гурково.
Поклонихме се пред 
Паметната плоча с име-
ната на откараните в 
робство местни жители, 
жертви на румънските 
репресии през Първата 

световна война.
Запалихме свещи в 
църквата на селото – 
„Св.Димитър”. Изслу-
шахме разказа на г-жа 
Д.Кирчева за историята 
на църквата, иконите, 
дарителите и строите-
лите ѝ.
Учудихме се какъв ху-
бав и богат Етнограф-
ски музей е уреден, 
колко интересно е пред-

ставен битът на хората, 
с който ни запозна чита-
лищният секретар г-жа 
Албена Войчева.
В пенсионерския клуб, 
по стар и обичан бъл-
гарски обичай, ни по-
срещнаха спогача, 
шарена сол и гостопри-
емното „Добре дошли!” 
Битовата група към клу-
ба, водена от г-жа Кир-
чева, с акомпанимент 
от г-н Галин Ганчев, ни 
поздрави с няколко пес-
ни.
С голямо внимание ни 
удостои кметът на село-
то г-н Тодор Георгиев, 
приветства ни с хубаво 
слово, разказа различ-
ни неща за живота на 
селото, за празниците. 
Невероятните домаки-
ни и отлични кулинари 
ни нагостиха с вкусен 
обяд. За цялото посре-
щане сърдечно благода-
рим.

Тодорка 
ХАРИЗАНОВА

Председател на Клуб 
„Здраве” Балчик 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
О Б Я В А

  ОТДАВАНЕ НА 
СВОБОДНИ ТРОТОАРНИ ПЛОЩИ 

НА АЛЕЯ „ДВОРЕЦА“ БАЛЧИК

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.22, 23 и 
24, ал. 2 от НОАМТЦУ на ОбС-Балчик и Заповед 

204/19.02.2020 г. на Кмета на Община Балчик.
1.Обявява процедура за отдаване на свободни тротоарни площи, 
общинска собственост, по алея „Двореца“ в град Балчик.
2.Цел на процедурата: отдаване на тротоарни площи за извърш-
ване на търговска дейност, съгласно одобрена от Кмета на Общи-
на 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 01.04.2020 г. до 30.09.2020 г., за из-
вършване на търговска дейност /с предмет - сувенири, бижуте-
рия, сладолед, количка за бързо хранене, ядки, цветя, печатни 
изделия, пакетирани подправки, бюро за обмяна на валута/. Так-
сата 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 01.04.2020 г. до 30.09.2020 г., за из-
вършване на търговска дейност /с предмет - детски и развлека-
телни 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 01.04.2020 
г. - 30.09.2020 г.
3. Условия за участие :
3.1. Всеки кандидат има право да участва само за един обект.
3.2. Всеки кандидат следва да спазва предмета на дейност на от-
дадената му тротоарна площ, съгласно одобрената схема.
С предимство се класират търговци с адресна регистрация на те-
риторията на Община Балчик, инвалиди и социално слаби.
Фирмите, кандидатстващи за тротоарно площ - общинска соб-
ственост 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 ли-
цензирана 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 длъж-
ностно лице от ОбА - Балчик / Добри Добрев - гл. енергетик, тел. 
0895/554 036 /, като му се предостави начални данни и дата на за-
сичане. Същото да бъде извършено и в края на летният сезон /не 
по късно от 05.10.2020 г./, за да се определи сумата за плащане.
Фирмите, кандидатстващи за тротоарно площ - общинска соб-
ственост по алея „Двореца“ /дясна страна - посока „Двореца“/ с 
предмет на дейност - продажба на сувенири и др. след евентуал-
но спечелване на мястото следва при упражняване на търговска-
та дейност да използват единствено електричество за осветле-
ние. Същите могат да използват гл. електромер на Общ. Балчик 
или да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасан-
тен 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 ще спазва предмета на дейност на от-
даденото тротоарно право - Приложение № 2.
4.2. Заявление - декларация за участие по образец.
4.3. Декларация в свободен текст, отразяваща желанието на фир-
мата, отнасящо се до използване на електроенергия по време на 
летния сезон-Приложение №1.
Комплектите с необходимите декларации се получават от стая № 
105, отдел „ОХССД“ в ОбА - Балчик.
Срокът за приемане на предложения за участие е от 27.02.2020 г. 
до 13.03.2020 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 предло-
женията за участие, комисията разглежда постъпилите заявления 
и изготвя списък на одобрените кандидати. Списъкът се предста-
вя за съгласуване на Кмета на Община Балчик, след което се по-
ставя на видно място на информационното табло в Община Бал-
чик и се публикува в интернет страницата на общината - www.
balchik.bg.
Одобрените кандидати следва да заплатят дължимите суми в 
срок до 15.04.2020 г. на касата на Община Балчик. Тротоарните 
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 Раз-
решителни за извършване на търговска дейност.

За справки : тел. 0579/7 - 10 - 54
Андриана Иванова гл.спец.наеми

  Председатели на пенсионерските клубове от Община Балчик 
бяха на посещение в с.Гурково.        Фото: Димитър НИКОЛОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
О Б Я В А

на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи /ЗСПЗЗ/ и Решение № 58/ 27.02.2020 г. по Протокол №7/ 27.02.2020 г. на Об-
щински съвет -Балчик
СЪОБЩАВА:
   На всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селско-

стопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция 
по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Балчик, че в срок от 01.03.2020 г. до 
10.03.2020 г., започва приемане на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища и мери от 
общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Балчик от стопанската 2020/2021 г.
   Списъкът за индивидуално ползване на пасища, мери по категория и площ, ще бъде публикуван и 
на интернет страница на Община Балчик: www.balchik.bg, секция - обяви, търгове, конкурси.
    Заявлението по образец в едно с приложенията към него се подават в информационния център на 
Община Балчик, на следния адрес: град Балчик ,пл. „21 септември“ № 6.
   Окончателното разпределение на пасищата и мерите за индивидуално ползване на собствени-
ци или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 
2020/2021 г. приключва на 1 юни 2020 г.
   В разпределението на пасищата и мерите от ОПФ за индивидуално ползване, могат да участ-
ват само животновъди, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд 
„Земеделие“, държавен поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от 
ЗСПЗЗ.
   Срокът за отдаване под наем на пасищата и мерите от ОПФ е за 5/пет/ стопански години.
   За допълнителна информация: тел: 0579/7 10 63; 0895 554 164 - Зехра Акиф-  гл.експерт ОПФ
 НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на община Балчик


