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Победители в двойковия турнир Васил Божков /Добрич/и Краси-
мир Михайлов /Балчик/.                           Фото: Стефан ГЕОРГИЕВ 

Борис Червенков – пръв в 
кат.80 г.+ и втори в кат.70+
Красимир Михайлов – 
пръв в кат.60-64 г. и в двой-
ков турнир с Веселин Бож-
ков от Добрич
Във ваканционно селище 
„Албена” завърши най-го-
лемият форум на спорта 
„тенис на маса“ в страната 
ни за последните няколко 
месеца. В изминалия уик-
енд бяха проведени 47-то 
Държавно индивидуално 
първенство за ветерани и 
веднага след него 2-я Меж-
дународен открит и вете-
рански турнир „Пролетна 
Албена 2021“. В празника 
на ветераните участваха 
над 120 състезателя от 20 
български клуба в 7 въз-
растови категории при 
мъжете и 4 при жените, а 
в Международния турнир 
над 100 състезатели от 5 
държави в 4 ветерански 
категории, а в Опъна - от-

крития майсторски турнир.
Ето и шампионите в двата 
турнира:
47-о Държавно индивиду-
ално първенство за ветера-
ни 2021:
- 40 до 49 год.- 
Станислав Иванов /“Дама 
купа“ Добрич/
-50 до 59 год. - Любомир 
Янакиев /“Торнадо“ Ст. За-
гора/
- 60 до 64 г.- Красимир Ми-
хайлов от Балчик / “Мор-
ските дяволи“ Варна/
- 65 до 69 г. - Христо Даска-
лов /“Родопи“ Момчил-
град/
- 70 до 74 г. - Мирон 
Дмитриев /“Морските дя-
воли“ Варна/
- 75 до 79 г. - Цветан Роса-
лийски /“Земеделец“ Коз-
ловец/
- 80+ г. - Борис Червенков 
от Балчик /“Морските дя-
воли“ Варна/
при двойките

- 40 до 49 г. - Цветомир 
Цонев и Станислав Иванов 
/“Дама купа“ Добрич/
- 50 до 59 г. - Янко Дими-
тров /“Варна 2015“ и Росен 
Рачев /“Роко“Шумен/
- 60 до 69 г. - Веселин Бож-
ков /“Дама купа“ Добрич/ 
и Красимир Михайлов/ 
“Морските дяволи“Варна/
- 70+ г. -Димитър Караива-
нов/ “Родопи“ Момчил-
град/ и Мирон Дмитриев 
/“Морските дяволи“ Варна/
2-и Международен открит 
и ветерански турнир ‚‘Про-
летна Албена 2021‘‘
Опън турнир
1м.- Станислав Иванов /
Попово/
2м.- Радослав Котев /Дуп-
ница/
3м.- Димитър Колев /Ва-
рна/
 -Станислав Валяров /Бур-
гас/
Ветерани 40 до 49 год.
1м. - Станислав Валяров /

УТВЪРДИЛ:
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик
 

П Р О Т О К О Л
за разпределение на пасища и мери от ОПФ на Община 

Балчик по чл.37и, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ № 1/14.05.2021 год.
 

Днес, 14.05.2021год. комисия, назначена по реда на чл.37и, от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.100 от Правилника 
за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /
ППЗСПЗЗ/, в изпълнение на Решение №245 по Протокол №17/28.01.2021 год. и 
Решение №314 по Протокол №20/29.04.2021г. от редовно заседание на Общински 
съвет Балчик и Заповед № 360/ 30.03.2021 год. на Кмета на община Балчик, 
комисия в състав:

                            1.  Мари Караиванова - Началник отдел ТСУОС
                            2   Женя Манолова - Гл. юрисконсулт ПИТО
                            3.  Зехра Акиф- Гл. експерт ОПФ
            Резервни членове:
                            1.      Гергана Николова- Началник отдел ПИТО
                            2.      Румен Цонев- ст. спец. вет. техник
проведе заседание с предмет: Разпределение на земеделски имоти с начин на 

трайно ползване - пасища и мери, публична общинска собственост на основание 
чл.37и, ал.1, във връзка с ал.6 от ЗСПЗЗ. Преди започване на заседанието, 
членовете на комисията попълниха и подписаха декларация за свързаност по 
смисъла на ТЗ (Търговски закон) на основание чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

В хода на заседанието бяха представени и разгледани следните факти и 
обстоятелства:

Във връзка с чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в Общинска 
администрация Балчик са постъпили три броя заявления със следните номера: Вх. 
№94-00-453/01.03.2021г. от Румян Николов Тодоров, Вх. №94-00-488/09.03.2021г. 
от „Бул Шанс 777» ЕООД и Вх. №94-00-489/09.03.2021г. също от „Бул Шанс 777» 
ЕООД, собственици на животновъдни обекти на територията на община Балчик. 
След обработка на постъпилите заявления са определени заявените /полагащи се/ 
площи на база бройки отглеждани животни, приравнени на животински единици, 
в даден животновъден обект, като комисията приема ограничението на чл.37и, 
ал.4 от ЗСПЗЗ в размер на 15 дка на животинска единица в имоти от първа до 
седма категория и/или до 30 дка за животинска единица в имоти от осма до десета 
категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за 
производство на месо и местни (автохронни) породи, се разпределят до 20 дка 
за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 
животинска единица в имоти от осма до десета категория.

Балчишките тенисисти 
представиха отбор от Варна 

Бургас/
2 м. - Борислав Балинов /
Варна/
3 м. - Нурхан Мехмедов /В. 
Търново/
 -Иван Жеков/Бургас/
Ветерани 50 до 59 год.
1м. - Петрослав Николов /
Габрово/
2м. - Янко Димитров /Ва-
рна/
3м. - Любомир Янакиев /
Дупница/
- Христо Киров /Ботевград/
Ветерани 60 до 69 г.
1 м. - Нурдин Сапарбаев /
Киргизстан/
2 м. - Христо Даскалов /
София/
3 м. - Веселин Божков /До-
брич/
 -Норагиу Паул /Румъния/
Ветерани 70+ год.
1м. - Мирон Дмитриев/Ук-
райна/
2м.-Борис Червенков/Бал-
чик/
3м.-Недко Христов/София/
 Ангел Ангелов/Габрово/
Организаторите на спорт-
ния форум от СК „Дама 
купа“ изказват огромна 
благодарност от име-
то на всички участни-
ци към мениджърите от 
сектор“Спорт“ и хотелски 
комплекс „Калиакра Бийч“ 
за предоставените им пре-
красни условия за игра, 
настаняване и почивка във 
ваканционно селище „Ал-
бена“ и канят спортистите 
отново през месец юли на 
24-я Международен фести-
вал по тенис на маса, в кой-
то традиционно си дават 
среща стотици състезатели 
от всички поколения от це-
лия свят./

Стефан ГЕОРГИЕВ

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 № 257/25.02.2021 г.,№258/25.02.2021 
г., №291/08.04.2021 г, № 312/29.04.2021г. на Общински съвет 

Балчик и във ръзка със Заповед  № 556/19.05.2021 г. на Кмета на 
Община Балчик.          

              
ОБЯВЯВА

 публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, 
частна общинска собственост, както следва:   

1.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.103 
покадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община Бал-
чик  с площ466.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 13 307.00 лева  
/тринадесет хиляди триста и седем лева/.

2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.16 
покадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община Бал-
чик  с площ398.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 11 131.00 лева  
/единадесет хилядисто тридесет и един лева/.

3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.61 
покадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община Балчик  
с площ326.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 405.00 лева  /девет 
хиляди четиристотин и пет лева/.

4. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.68 
покадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община Балчик  
с площ328.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 462.00 лева  /девет 
хиляди четиристотин шестдесет и два лева/.

  Търгът ще се проведе на 16.06.2021 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 01.06.2021 г. до 
14.06.2021г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или попо-
сочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 14.06.2021 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в 
срок до 16.00 ч. на  14.06.2021 г. информационния център на Община Балчик.  

 
За справки : тел. 0579 7-10-41 М.Караиванова, Й.Денева 

 На основание чл. 68 от Наредба, опре-
деляща реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на 
ОбС-Балчик и Заповед №539/14.05.2021г. 
на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА 
откриването на процедура за орга-

низация и провеждане на търг с тайно 
наддаване с  предмет  „Отдаване под 

наем на част от имот публична-общинска собственост, 
представляващ тротоар на пл. „Кап. Георги Радков“, гр. 
Балчик, за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на 
пържена риба.“

1. Цел на търга: отдаване под наем на част от имот 
публична-общинска собственост, представляващ тро-
тоар на пл. „Кап. Георги Радков“, гр. Балчик, част от 
ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, 
публична-общинска собственост за поставяне на 1 бр. 
павилион за продажба на пържена риба с площ 64 кв.м., 
за срок от 5 години.

 Отдадената под наем част от общински имот, пуб-
лична-общинска собственост е за поставяне на 1 бр. 
павилион за продажба на пържена риба.

2. Начална годишна наемна цена за обща площ от 64 
кв.м.  в размер на 2 496 лв./две хиляди четиристотин 
деветдесет и шест лв./ без ДДС.            

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 

участник следва да използва      отдадения под наем имот, 
съгласно описаното предназначение - за  поставяне на 1 
бр. павилион за продажба на пържена риба.

4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /
дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 
21.05.2021 г. до 15.00 часа на 04.06.2021 г. от касата на 
ОбА - Балчик;

5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 
15.00 часа на 04.06.2021 г.;

6. Краен срок за подаване на предложения за участие 
в търга - 15.30 часа на 04.06.2021 г. в деловодство, отдел 
ГРАО, Община Балчик, пл.“21-септември“ № 6

7. Търгът ще се проведе на 08.06.2021 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 докумен-
тация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

  Лице за контакти: Силвия Николова - Гл. спец 
наеми 0579 7 10 54

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от На-
редба, определяща реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско 
имущество на ОбС-Балчик, Решение № 295 
по Протокол 19/08.04.2021 г.. на Общински 
съвет Балчик и Заповед № 542/17.05.2021г. 
на Кмета на Община Балчик,   

                                                                 
1. ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА 

провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под 
наем на 10 бр. / десет броя / павилиони  - №2, №7, №9, 
№10, №17, №20, № 23, №25, №26 и №29, всеки с площ 
4,5 кв.м., находящи се на алея „Двореца“, гр.Балчик - 
публична общинска собственост.

2. Начална годишна наемна цена за всеки един от 
павилионите - 2196  лв. / две хиляди сто деветдесет 
и шест лева / без ДДС. Върху предложената тръжна 
наемна цена се начислява 20% ДДС.

3. Срок на договора: 5 /пет / години;
4. Предложение за участие се подава в отдел ГРАО /

деловодство/ в Община Балчик в срок от 21.05.2021 г. 
до 15:30 часа на 04.06.2021 г. в запечатан, непрозрачен 
плик, върху който се отбелязват цялостното наимено-
вание на търга, както и наименованието и адреса на 
участника.

      Предложение, представено в незапечатан плик, 
е недействително.

5. Документация за търга се получава срещу за-
плащане на сума от 12 лв. /дванадесет лева/ с ДДС от 
касата на Община Балчик, пл. „21-ви септември“ №6 
от 21.05.2021 г. до 15 ч. на  04.06.2021 г.

6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 
15.00 часа на 04.06.2021 г.;

7. 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 докумен-
тация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

8. В предложението за участие, всеки кандидат има 
право да посочи до три обекта, но може да спечели само 
един. В случаите, в които е посочил повече от един 
обект, следва да подреди обектите по предпочитание.

9. След сключване на договора за наем, наемателят 
следва да спазва предмета на дейност на отдадения под 
наем търговски обект, съгласно одобрена схема.

 
Лице за контакти: Силвия Николова - Гл.спец 

наеми 0579 7 10 54

Самодейци от НЧ „Васил Левски“ Балчик вече абитуриенти с хо-
реографката си г-жа Галина Гавраилова. Фото: Елица СТАЙКОВА 


