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Мантинели и светлоотразители 
обезопасяват пътя Топола – Балчик, 

общината поправя грешки на 
наследени проекти

Община Каварна поставя 
500 метра мантинела на 
своята част от панорам-
ния път Топола-Балчик, 
който бе рехабилитиран 
с пари от ЕС. Монтирани 
са и 250 светлоотразите-
ля в участъка, съобщиха 
от пресслужбата ѝ в чет-
въртък. В проекта е про-
пуснато да се заложи като 
дейност монтирането на 
ограничителни системи 
за пътища. Благодарение 
инициативността на об-
щинското ръководство 
обаче, и с цел осигуря-
ване на безопасност при 
придвижването по пътния 
участък, този недостатък 
е поправен, посочват от 
администрацията.
Поставените мантинели 
са дарени от фирма AES. 
Стойността им е над 30 
000 лв. Те са монтирани 
от работниците на „Елит 
пътна сигнализация“ ООД 
- Варна. Ремонтът на пътя 
Топола-Балчик е по евро-
пейски проект. 4 киломе-
тра и 400 метра от него са 
на територията на община 

Каварна, се уточнява още 
в прессъобщението.
В наследените проекти 
от управленския период 
на бившия кмет Ставре-
ва има редица пропуски, 
отбелязаха преди дни за 
„Факел – Каварна плюс” 
и новите на ръководни 
постове в местната из-
пълнителна власт. Според 

кмета Балтаджиева и зам.-
кметът по европейски 
фондове и инвестицион-
ни дейности инж. Георги 
Балтаджиев, проектът за 
спортно игрище ще се на-
ложи да бъде проектиран 
отново, заради проблеми 
с бюджета, а другият – за 
СУ „Ст. Караджа”, който е 
за енергийна ефективност, 

обзавеждане, оборудване 
и реконструкция за около 
1 млн лева, да се прерабо-
ти и откъм пропуски, след 
което да се подаде заявле-
ние в ДФЗ за промяна на 
проектното предложение 
и се продължи нататък. 
Грешки се отстраняват и 
в текущото изпълнение на 
други проекти.
Недомислен и непред-
виден за асфалтиране е 
дори участък от самия 
път: Топола – Балчик, 
предпочитан от българи 
и чужденци като атрак-
тивен крайморски подход 
към Каварна и граница-
та с Румъния в посока от 
Белия град - показва оста-
налата нерехабилитирана 
от общото пространство 
отсечка.

Анелия ИВАНОВА
В.”Факел-Каварна+”

Снимки: 
Николай Мирчев и 

Община Каварна 

ОБЩИНА БАЛЧИК 

Публичен търг за имоти в селата Дропла и Сенокос

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, Решения № 177/30.09.2020 год., № 178/30.09.2020 год., № 
179/30.09.2020 год.  на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед №1259/28.2020 г. на 
Кмета на Община Балчик.          

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собстве-
ност, както следва:
          1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІІ, кв. 3 по ПУП на село Дропла, община Балчик,  
представляващ ПИ № 23769.501.627 по кадастралната карта на село Дропла  с площ 1 212.00 м2, при на-
чална цена за провеждане на търга 7 345.00 лева  /седем хиляди триста четиридесет и пет лева/ без ДДС.
          2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХІV, кв. 3 по ПУП на село Дропла, община Балчик,  
представляващ ПИ № 23769.501.628 по кадастралната карта на село Дропла  с площ 1 348.00 м2, при на-
чална цена за провеждане на търга 8 169.00 лева  /осем хиляди сто шестдесет и девет лева/ без ДДС.
        3.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІV, кв. 35 по ПУП на село Сенокос, община Балчик,  
представляващ ПИ № 66250.501.456 по кадастралната карта на село Сенокос  с площ 1 065.00 м2, при 
начална цена за провеждане на търга 9 127.00 лева  /девет хиляди сто двадесет и седем лева/ без ДДС.
         Търгът ще се проведе на 24.11.2020 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 сеп-
тември”  № 6.
          Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 09.11.2020 г. до 23.11.2020 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 23.11.2020 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  23.11.2020 
г. информационния център на Община Балчик. 
 
За справки : тел. 0579 7-10-41 Караиванова, Денева

Сдружение „Българско 
наследство” Балчик – на 

приятелско посещение в Тутракан

На 23.10.2020 г. група от 
членове на Сдружение 
“Българско наследство” 
Балчик посетихме гр. 
Тутракан. С удоволствие 
и удовлетворение раз-
гледахме Музея на рибо-
лова, центъра на града с 
историческите паметни-
ци на ген.Киселов и ген.

Суворов. Нощувахме в 
закътания край Дунава 
хотел „Лодката”, откъдето 
реката се вижда като на 
длан и фотографирахме 
множеството шлепове, от-
правени от Румъния към 
Западна Европа.

Вечерта бяхме поканени 
на приятелска вечеря от 
председателя на ОО на 
СИБ, г-жа Елена Ангело-
ва, краеведката г-жа Ана-
стасия Якова и историка 
г-н Георги Василев.
В малък и уютен рибен 
ресторант, с красив аква-
риум, ни удостоиха с вни-

мание и членове на Клуба 
на Инвалидите от Тутра-
кан, с който поддържаме 
приятелски отношения 
от 5 години и които вся-
ка година се изявяват във 
Фолклорния конкурс на 
Международния форум 

„Българско наследство” в 
нашия град Балчик. 
Менюто беше от типични 
ястия и питиета за този 
край-кайсиева ракия, ри-
бена чорба, пържена риба 
и качамак. С много на-
строение, с размяна на по-
даръци и сладка раздумка 
премина вечерта. 

Благодарим ви, приятели! 
Очакваме ви на Шестия 
МФ „Българско наслед-
ство” от 26-28 август 2021 
година!
Деспина МАРИНОВА

Председател на ОО на 
СИБ Балчик

Открадната кола-БМВ-XS, джип в златисто сребрист цвят! 
Открадната е вечерта на 01.10.от двора, пред гаража на собственика, на ул. 

Варненска 18 Б, Христо Костадинов Митев. „Моля, върнете ми колата, за 
която съм положил много труд и лишения, за да си я купя, и си помагам с нея за 

превоз на зеленчуците, които отглеждам!“
 тел. за връзка 0887207331


