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   На основание чл. 68 от Наредба, определяща 
реда за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество на ОбС-Балчик и 
Заповед №201/18.02.2021г. на Кмета на Община 
Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК
 ОБЯВЯВА

 откриването на процедура за организация и провеждане 
на търг с тайно наддаване с  предмет  “Отдаване под наем 
на част от имот публична-общинска собственост, пред-
ставляващ тротоар на ул. „Средна гора”, с. Оброчище, за 
поставяне на 1 бр. павилион.”
1.  Цел на търга: отдаване под наем на част от имот публич-
на-общинска собственост, представляващ тротоар на ул. 
„Средна гора”, с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.502.302, за 
поставяне на 1 бр. павилион, с. Оброчище.
    Отдадената под наем част от общински имот, публична-
общинска собственост е за поставяне на 1 бр. павилион.
2. Начална годишна наемна цена за обща площ от 20  кв.м.  
в размер на 313.20 лв./триста и тринадесет лева и двадесет 
стотинки /.
Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от 
началната цена;
3. Срок на договора: 5 /пет / години;
    След сключване на договора за наем, спечелилият участ-
ник следва да използва      отдадения под наем имот, съгласно 
описаното предназначение - за поставяне на 1 бр. павилион.
4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /двана-
десет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 26.02.2021 
г. до 15.00 часа на 12.03.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;
5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 
часа на 12.03.2021 г.;
6. Краен срок за подаване на предложения за участие в тър-
га - 15.30 часа на 12.03.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, 
Община Балчик, пл.”21-септември” № 6
7. Търгът ще се проведе на 15.03.2021 г. от 10.00 ч. в  зала на 
І -ви етаж в сградата на Община Балчик.
    Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, 
отдел “Образование, хуманитарни, социални и стопански 
дейности”, след предварителна уговорка и представяне на 
документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в 
ОбА - Балчик.
Лице за контакт:  Силвия Николова - гл.специалист наеми 
0579/7-10-

Бог дарява на Гергина Христова Георгиева 
най-ценното - здрави 100 години!

На 4 март 2021 г. отпраз-
нувахме 100 години на 
майка ми Гергина Христо-
ва Георгиева. Тя е родена 
във Фрикацей, Северна 
Добруджа. Родителите ѝ 
се занимавали със земе-
делие и животновъдство. 
Има четири сестри и три-
ма братя. Тя е най голяма-
та . Другите шестима са 
покойници и не можаха да 
споделят радостта ни от 
юбилея. Тя си ги спомена 
и заплака. 
През 1940 г. семейството 
ѝ се изселва от Румъния. 
Настаняват  се в с.Дропла, 
Южна Добруджа. Майка 
ми има основно образова-
ние. През 1941 г.се омъж-
ва. Ние сме три дъщери. 
До 1949 г.семейството 
ни живее в с. Тригорци, 
а през 1950 г. се премест-
ваме  в Добрич.Там май-
ка ми работи във ф -ка 
„Велико Маринов” като 
обща работничка за изпи-
чане на тухли при много 
висока температура. През 
1957 г. се преместихме в 
град Балчик, където и до 
днес живеем. Работила е 
в Консервна ф-ка „Добру-
джанка” Балчик,  сезонна 

работа. От 1960 г. работи в 
ресторант „Морско око” и 
„Червено знаме” като кух-
ненски работник. От 1963 
г.е в Района болница и в 
„Тузлата” като санитарка,  
до пенсионирането си. 
Няма сериозни заболява-
ния. Както казват- клинич-
но здрава. От 15 години 
неин лекуващ лекар е д-р 
Бекиров.Искам да изкажа 
моите и нейни благодар-
ности към него, лекар кой-
то си разбира от работата  
и е човек с голямо “Ч”. 
Животът ѝ не е бил много 
лек. Обикновена трудова 
жена, в която няма алчност 
и лакомия да има много, 
що се касае за имоти или 
пари. Бог ѝ дарява най-
ценното - здрави години!
Силно вярваща, Бог на-
пред, тя след него- нали е 
попска внучка.
Това е историята на моята 
майка, милата ми юбиляр-
ка.
Благодаря на всички род-
нини и близки, които дой-
доха да я поздравят и спе-
циално на Тодор Тодоров, 
който написа мили думи 
във Фейсбук:
Да живееш 100 години…

Скъпа лельо,
Животът не винаги е гла-
дък и слънчев. Съществу-
ват много изпитания, през 
които само истински сил-
ните хора преминават. 
Голямото богатство на 
това вълнуващо пътуване 
е опитът и мъдростта, кои-
то получавате с годините и 
които в последствие пре-
давате на следващите по-
коления. 
Да празнуваш столетие е 
знак за това, че житейската 
ти съдба е била благосло-
вена със светлина. 
Да празнуваш столетие е 
знак за това, че сърцето 
ти е призвано да побере 
повече мъдрост, любов и 
познание от всеки друг. 
За теб са минали сто не-
повторими и изпълнени с 
емоции години.
Сто години на живот не е 
поле, което да се пресече, 
от всеки.
Сто години не са река, коя-
то може да се преплува, 
без препятствия!
Да празнуваш столетие е 
още един повод да си ка-
жем, че всеки миг от живо-
та е ценен и всяка мечта си 
заслужава.

С тези сто години ти ни 
даде пример на всички 
нас как се живее, прощава, 
побеждава, обича и колко 
малко е нужно 
на човек да бъде щастлив. 
Нека здравето и късметът 
все така с теб да бъдат и да 
имаш още сто причини в 
щастие да крачиш! 
Продължавай да гледаш 
напред и да бъдеш свиде-
тел на всичко красиво, кое-
то оставяш след себе си!
Ти си за нас като гордо 
изправените букове, бли-
кащи от живителни сокове 
и приютяващи птици в ко-
роните си.
Ти си нашият стожер в 
живота, чиято мъдрост не 
спира да ни възхищава! 
Прекланяме се пред теб и 
ти пожелаваме още дълги 
години щастлив и спокоен 
живот! 
Желаем ти в следващите 
години да сбъднеш поне 
още сто свои желания и 
да имаш сили да продъл-
жаваш напред - бавно, но 
славно!

Честит 100-годишен 
юбилей!

Марина ТОДОРОВА

В Североизточна 
България възобновиха 

работата с Единната 
информационна система 

в съдилищата
От 1-ви март всички съди-
лища от съдебния район 
на Апелативен съд – Ва-
рна възобновиха работата 
с Единната информацион-
на система в съдилища-
та. Припомняме, че през 
септември ВСС временно 
спря образуването и ад-
министрирането на дела 
с нея, с изключение на 17 
съдилища, които я бяха 
внедрили пилотно и на 
тези, които изразиха из-
рично желание. В Северо-
източна България с новия 
продукт през последните 
месеци си служеха пилот-
ният Окръжен съд - Ва-
рна, съдилищата в район 
Разград, районните съ-
дилища в Силистренския 
съдебен район. 

През декември Пленумът 
на ВСС одобри план за 
поетапно въвеждане на 
програмата на региона-
лен принцип. Съгласно 
този график системата 
започва да се използва от 
1 март във Варненския и 
Бургаския съдебни райо-
ни, както и в специали-
зираните съдилища. През 
преходния период бяха 
направени съществени 
оптимизации на функ-
ционалностите и бяха от-
странени несъответствия 
в модулите. 
Продължава да действа 
работната група, която 
отговаря за усъвършенст-
ването на ЕИСС и преодо-
ляване на недостатъците в 
програмния продукт. БТ

С разяснителни клипове 
за изборите за 45-о НС на 

4 април 2021 г. 
ЦИК уведомява избира-
телите в Република Бъл-
гария, че на сайта си, в 
раздел „Разяснителни кам-
пании“ има публикувани 
клипове на адрес https://
www.cik.bg/ bg/ns2021/
campaign/video, които във 
връзка с изборния процес 
могат да бъдат споделя-

ни свободно. На сайта на 
Областна администрация 
Добрич също е отделено 
място на заглавната стра-
ница на рубрика „Избо-
ри за Народно събрание 
2021“ на адрес( http://
dobrich.government.bg/
OA-DOBRICH/ home.nsf/
pages/bg/ NT0001B7D62 

За хората с трайни увреждания има 
възможност за участие в проекти

Министерството на труда и со-
циалната политика стартира 
нова кампания за набиране на 
проекти, които ще се финанси-
рат по Националната програма 
за достъпна жилищна среда и 
лична мобилност. 
Крайният срок за подаване на 
документи е 5 май 2021 г.Между 
10 000 и 100 000 лв. е сумата, 
която се отпуска по програмата 
за проекти, свързани с изграж-
дането на достъпната жилищна 
среда за хората с увреждания – 
изграждане на рампи, подемни 
платформи, асансьори. 
АКО ИМАТЕ НУЖДА ОТ БЕЗ-
ВЪЗМЕЗДНО ИЗГРАЖДАНЕ 
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА СТЪЛ-
БИЩНА ПЛАТФОРМА; ВЕР-
ТИКАЛЕН ПОДЕМНИК ИЛИ 
РАМПА МОЖЕ ДА СЕ СВЪР-
ЖЕТЕ С ФИРМА АДАПТ БГ 
- телефон за връзка, отдел „Дос-
тъпност“ 02 4420424; 0879 607 
167 -инж. Галя Симеонова, ел. 
поща: galya.simeonova@adapt.
bg; интернет страница: www.
adapt.bg Екипът на фирмата ще 
Ви помогне с изготвянето на 
инвестиционния проект, с дос-
тавката на съоръжението, монта-
жа, инструкциите за употреба и 
техническа поддръжка и сервиз 
в гаранционен и следгаранцио-
нен период. 
АДАПТ БГ ООД е фирма с дъл-
гогодишен опит в осигуряването 

на достъпна среда за хора с ув-
реждания. За изминалата 2020 г. 
АДАПТ БГ ООД е инсталирала 
рекорден за България брой елек-
трически платформи по програ-
мата, а именно 76.5% от всички 
платформи в страната.
 КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТ-
СТВА ПО ПРОГРАМАТА ЗА 
ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕ-
ДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ 
2021? 
За изграждане на рампа, стъл-
бищна платформа, вертикален 
подемник или асансьор могат да 
кандидатстват собственици на 
индивидуални жилищни сгради, 
които са с трайни увреждания 
и се придвижват с инвалидни 
колички или в чиито семейства 
има такива лица. Могат да кан-
дидатстват и сдружения на соб-
ствениците в етажната собстве-
ност в многофамилни сгради и 
блокове, стига в тях да има хора 
с трайни увреждания, придвиж-
ват на инвалидни колички. 
КАКЪВ Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА 
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕН-
ТИ? Крайният срок за подаване 
на документи е 5 май 2021 г. Съ-
ветваме ви да не чакате крайния 
срок и да се свържете с АДАПТ 
БГ отрано, за да имате повече 
време да се справите с докумен-
тите и фирмата да ви изготви 
проекта навреме. 
ОТКЪДЕ МОГАТ ДА СЕ СВА-

ОДБХ започват проверки 
за здравословното 

състояние на пчелите
От началото на м.март 
Областните дирекции по 
безопасност на храните 
(ОДБХ) започват про-
верки в цялата страна на 
здравословното състояние 
на пчелните семейства и 
тяхната регистрация. Цел-
та на контрола, който ще 
се извършва от официал-
ните ветеринарни лекари 
(ОВЛ), е да се проследи 
общото здравословно със-
тояние на отглежданите 
пчелни семейства, броят 
на отпадналите такива и 
причините за това, броят 
на декларираните и от-
глежданите към момента 
на проверката пчелни се-
мейства, както и наличието 
на жизнени пчелни семей-
ства в кошерите. Провер-
ките на ОВЛ не отменят 
и няма да възпрепятстват 

ежегодните пролетни 
профилактични прегледи 
на пчелните семейства в 
България по Програма-
та за надзор и контрол на 
болестите по пчелите. Те 
ще се провеждат, съгласно 
програмата, от началото на 
месец април 2021 година. 
БАБХ напомня, че също 
от 01.03.2021 г., съгласно 
измененията в Наредба № 
13 за мерките за опазва-
не на пчелите и пчелните 
семейства от отравяне и 
начините за провеждане 
на растителнозащитни, 
дезинфекционни и де-
зинсекционни дейности, 
земеделските производи-
тели ще известяват пчела-
рите за предстоящи тре-
тирания, единствено през 
електронната платформа 
ЕПОРД. 

Удължава се срокът на 
валидност на изтичащите 

шофьорски книжки 
С между 6 и 10 месеца се 
удължава срокът на ва-
лидност на шофьорските 
книжки у нас. Това се от-
нася за всички свидетел-
ства, които изтичат в пе-
риода 1 септември 2020 г. 
до 30 юни 2021 г. Инфор-
мацията идва от „Пътна 
полиция”. Ако даден до-
кумент е с разписан срок 
на валидност до 30 юни 

2021 г., то неговата ва-
лидност се удължава с 10 
месеца до 30 април 2022 
г. Ако свидетелството за 
управление, чийто срок 
на валидност вече е бил 
удължен миналата година 
и е изтекъл или ще изтече 
този период, се удължава 
с 6 месеца или до 01 юли 
2021 г. – която от двете 
дати е по-късна. 

От 9 март започва прием 
по схемата за контрол на 
вредители по картофите

Земеделските стопани 
могат да кандидатстват 
по схемата за държавна 
помощ „Помощ за ком-
пенсиране разходите 
на земеделски стопани, 
свързани с изпълнение 
на мерки по „Национал-
на програма от мерки за 
контрол на почвени не-
приятели по картофите 
от сем. Телени червеи 
(Elateridae)“ от 9 март до 
14 май 2021 г. Финансо-
вият ресурс по помощта 
е 1,8 млн. лева. До 31 
май стопаните трябва да 
представят отчетни до-
кументи за извършените 
дейности по третиране на 
картофените насаждения. 
Средствата ще бъдат из-
платени до 22 юни 2021 

г. От подкрепата могат 
да се възползват малки и 
средни предприятия – зе-
меделски стопани, които 
отглеждат картофи на 
площи с размер над 1 дка. 
Размерът на помощта 
за борба с вредители по 
картофите е до 100 % от 
разходите по закупуване 
на продукти за растител-
на защита, но не повече 
от 850 лв./ха, с включен 
ДДС. По схемата ще се 
компенсират направени-
те разходи само за тези 
препарати, които са раз-
решени в Република Бъл-
гария за химичен контрол 
на почвени вредители по 
картофите от сем. Телени 
червеи (Elateridae) 

БТ

ЛЯТ ДОКУМЕНТИТЕ? Доку-
ментите за кандидатстване по 
програмата за 2021 г можете да 
свалите от сайта на Министер-
ството на труда и социалната 
политика или директно от ин-
тернет страницата на АДАПТ 
БГ: www.adapt.bg 
КАК ТОЧНО ЩЕ ВИ ПОМОГ-
НЕ АДАПТ БГ? Преди да се 
пристъпи към изготвяне на ин-
вестиционен проект фирмата 
събира данни за целия маршрут, 
за който трябва да се осигу-
ри достъпна среда (ширина на 
стълбище, височина и ширина на 
стъпалата, бр. стъпала, размери 
на площадки, брой етажи, прос-
транство преди първото стъпало, 
външно пространство пред вхо-
да, снимки задължително); 
По данни на кандидата се преце-
нява и дава предварително ста-
новище какво може да се напра-
ви и той трябва да прецени дали 
да продължава напред; Преди 
изготвянето на проекта екип на 
фирмата отива на място, заснема 
маршрута (от тротоара до вход-
ната врата на апартамента или 
къщата, в зависимост от случая); 
Изготвянето на проекта се оф-
ормя от отделните специално-
сти Архитектура, Конструкции, 
Електро, Геодезическо заснема-
не и т.н., и се завършва проекта, 
с който се кандидатства; Проек-
тът се внася в общината.


