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Пленер в чест на 100-годишнината на 
каменоделното училище в с.Кунино

През 2017 година възпита-
ниците на професионална-
та Гимназия по каменоо-
бработване за първи път 
присъстваха в град Балчик 
на пленер по каменообра-

ботване. Още тогава рабо-
тите им направиха впечат-
ление на гражданството. 
Поради пандемията в след-
ващите две години нямаше 
възможност пленерът да се 

повтори. 
Тази година, със съдей-
ствието на Община Бал-
чик и две Сдружения с 
нестопанска цел –„Кру-
ни“ от Балчик и „Яйла“ от 

Добрич, стана възможно 
провеждането на пленера 
с възпитаниците на учи-
лището от с. Кунино. Още 
повече, че през тази година 
се навършват 100 години 
от създаването на учебно-
то заведение по камено-
делство. Община Балчик 
осигури подаръци за участ-
ниците, а двете сдружения 
осигуриха настаняването и 
храната на участниците.
Тази година пленерът се 
проведе под името: „Щри-
хи от белия град“. От сръч-
ните ръце на младите каме-
ноделци: 
Дарин Радославов Ганчев, 
Валерий Радославов Ган-
чев, Звезделин Цветелинов 
Станков, Николина Цвете-
линова Станкова, Даниел 
Цецков Вутов, Цветомир 
Петков Христов, Ихтиян 
Манков Асенов бяха извая-
ни от каменните блокове по 
дамбата изящни произве-
дения на изкуството, които 
ще оставят вечен спомен за 
гражданите и посетителите 
на Белия град. 
Сдруженията с НЦ „Кру-
ни“ и „Яйла“ наградиха 
участниците и с почетни 
грамоти за вложените труд 
и старание.

Тодор Тодоров

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 14септември 2021 
година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата” в залата на 6-ти етаж, ще 

се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния
Дневен ред:

1.Определяне на изпълнител на услугата по „Патронажна грижа +“ по одобрен 
проект на Община Балчик „Патронажна грижа + в община Балчик”, по 
процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
2. Постъпили месечни обезпечения и отчисления за периода  от 1 март 2020 
г., до 31декември 2020г., по сметка на Община Балчик от РИОСВ Варна, чрез 
Община Добрич.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
3.Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание 
на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, 
обслужвана от „ВиК Добрич“ АД гр. Добрич на 30.09.2021 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
4.Приемане на план за финансово оздравяване на Община Балчик за периода 
2021-2023г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
5.Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства 
от Eвропейския съюз (СЕС) към 30.06.2021г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
6. Предложение за даване на разрешение за формиране  на паралелки под 
минималния брой ученици и на паралелки от два класа в общинските 
училища за учебната 2021-2022г., съгласно чл. 68 и чл. 69 от Наредба за 
финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование от 05.09.2017г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
7. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост през 2021 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
8. Разглеждане на заявление от „Ескана“ АД гр. Варна за учредяване  
възмездно право на ползване на общински имот 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
9. Предоставяне за безвъзмездно ползване на „СОНИК СТАРТ“ ООД гр. 
София на общински имот в гр. Балчик.   
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
10.Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.85.460 по кадастралната карта на гр. 
Балчик.  
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
11. Продажба чрез търг на ПИ № 23769.54.432 по кадастралната карта на с. 
Дропла            
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
12. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.85 по кадастралната карта на гр. 
Балчик, м. „Двете чешми“
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
13. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.86 по кадастралната карта на гр. 
Балчик, м. „Двете чешми“ 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
14. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.119 по кадастралната карта на гр. 
Балчик, м. „Двете чешми“
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
15. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-
общинска собственост – медицински кабинет № 112 с площ 18 кв.м., 
разположен на 1-ви етаж, находящи се в “Медицински Център І” ЕООД, ул. 
“Д-р Златко Петков”№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
16.Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-
публична общинска собственост – медицински кабинет № 221 с площ 24 кв.м. 
на 2-ри етаж и 1/7 част от манипулационни №102, 103, 109, 110, всяка с площ 
18,5 кв.м., разположени на 1-ви и 2-ри етаж, находящи се в “Медицински 
Център І” ЕООД, ул. “Д-р Златко Петков”№ 1, актувани с АОС 217 от 
22.02.1999 година.  
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
17. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-
общинска собственост, представляващ 1 брой рекламно-информационен 
елемент /табло/ с площ 5.40 кв. м., за срок от 5 години. 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
18. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-
общинска собственост, представляващ терен на в.з. “Фиш-фиш“, гр. Балчик, 
част от ПИ№ 53120.505.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, за поставяне 
на 1 бр. павилион за бързо хранене, с площ 15 кв.м.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
19. Други.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик

На основание чл. 68 от Наредба, определяща 
реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на 
ОбС-Балчик и Заповед №1076/02.09.2021г.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 спомагателна атракционна 
тераса „Антик“ за извършване на ресторантьорска дейност, 
/пред ресторант „Антик“/, гр.Балчик за срок от 5 /пет/ 
години“
1. Цел на търга:Отдаване под наем на спомагателна 
атракционна тераса „Антик“ за извършване на 
ресторантьорска дейност, с площ от 163.70 кв.м., /пред 
ресторант „Антик“/, публична-общинска собственост, 
представляващ част от ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална 
карта на гр.Балчик за срок от 5 /пет/ години.
Отдадената под наем част от общински имот, публична-
общинска собственост е за                                       извършване 
на ресторантьорска дейност.
2. Начална годишна наемна цена за площ  от 163.70 кв.м.  
в размер на 6384.30 лв./шест хиляди триста осемдесет и 
четири лева и тридесет стотинки /  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 извършване на 
ресторантьорска дейност.
4. Закупуване на тръжната документация – 12.00 лв. /
дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 
10.09.2021г. до 15.00 часа на 24.09.2021г. от касата на ОбА 
– Балчик;
5. Краен срок за приемане на депозит за участие – до 15.00 
часа на 24.09.2021г.;
6. Краен срок за подаване на предложения за участие в 
търга – 15.30 часа на 24.09.2021г. в деловодство, отдел 
ГРАО, Община Балчик, пл.”21-септември” № 6.
7. Търгът ще се проведе на 27.09.2021г. 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, тел: 0579 7 10 54

 На основание чл. 68 от Наредба, 
определяща реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество на 
ОбС-Балчик и Заповед №1075/02.09.2021г.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 чрез търг с тайно наддаване на 
част от имот публична-общинска собственост, представляващ 
терен на в.з. „Белите скали“, ул. „Десета“ 2, гр. Балчик, за 
поставяне на закрит навес, с цел търговска дейност“.
1. Цел на търга:Отдаване под наем чрез търг с тайно 
наддаване на част от имот публична общинска собственост, 
представляващ терен на в.з. „Белите скали“, ул. „Десета“ 
2, гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.51.203 по кадастралната 
карта на гр. Балчик, с площ 46 кв.м за поставяне на закрит 
навес, с цел търговска дейност, за срок от 5 /пет/ години.
Отдадената под наем част от общински имот, публична-
общинска собственост е за                                       поставяне 
на закрит навес, с цел търговска дейност.
2. Начална годишна наемна цена за площ  от 46 кв.м.  в 
размер на 295.32 лв./двеста деветдесет и пет лева и тридесет 
и две стотинки/  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 закрит навес с 
цел търговска дейност.  
4. Закупуване на тръжната документация – 12.00 лв. /
дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 
10.09.2021г. до 15.00 часа на 24.09.2021г. от касата на ОбА 
– Балчик;
5.Краен срок за приемане на депозит за участие – до 15.00 
часа на 24.09.2021г.;
6.Краен срок за подаване на предложения за участие в търга 
– 15.30 часа на 24.09.2021г. в деловодство, отдел ГРАО, 
Община Балчик, пл.”21-септември” № 6.
7.Търгът ще се проведе на 28.09.2021г. 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, тел: 0579 7 10 54

откриването на процедура за организация 
и провеждане на търг с тайно наддаване 
с  предмет“Отдаване под наем на част от 
имот публична-общинска собственост, 

представляващ терен между ул. „Невен“ и ул. „Трепетлика“, 
част от ПИ№ 53120.501.108, по кадастрална карта на с. 
Оброчище, за поставяне на 1 бр. павилион“
1.Цел на търга:Отдаване под наем на част от имот 
публична-общинска собственост, представляващ терен 
между ул. „Невен“ и ул. „Трепетлика“,част от ПИ№ 
53120.501.108, по кадастрална карта на с. Оброчище, за 
поставяне на 1 бр. павилион  с площ 12 кв.м., за срок от 
5 /пет/ години.
Отдадената под наем част от общински имот, публична-
общинска собственост е за                                       поставяне 
на павилион.
2.Начална годишна наемна цена за площ от 12 кв.м. в 
размер на 77.04 лв./седемдесет и седем лева и четири 
стотинки/  без ДДС.
Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от 
началната цена;
3.Срок на договора: 5/пет/ години;

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед № 1077/02.09.2021г.на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

След сключване на договора за наем, спечелилият 
участник следва да използва отдадения под наем имот, 
съгласно описаното предназначение – за поставяне на 
павилион. 
4.Закупуване на тръжната документация – 12.00 лв. /
дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 
10.09.2021г. до 15.00 часа на 24.09.2021г. от касата на ОбА 
– Балчик;
5.Краен срок за приемане на депозит за участие – до 15.00 
часа на 24.09.2021г.;
6.Краен срок за подаване на предложения за участие в 
търга – 15.30 часа на 24.09.2021г. в деловодство, отдел 
ГРАО, Община Балчик, пл.”21-септември” № 6.
7.Търгът ще се проведе на 27.09.2021г. от 11.00 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, тел: 0579 7 10 54

Мира Димова Петкова
(06.10.1945 – 17.09.2020 г.)

 Навършва се една година от смъртта на Мира,  
красавицата Мира, снахата на д-р Златко Петков, в 
чието семейство тя имá честта да живее половин век.
Кои зли небесни сили изпратиха и стовариха върху 
нежната и фина Мирина душа толкова тежки и 
трагични изпитания! А колко скромна и деликатна 

беше Мира! Общуваше с нас, но една невидима преграда, една фина 
обвивка, я отделяше от нас.
В приказната страна на духа тя се оказа недостатъчно годна да се справи с 
изпитанията на жестоката реалност в живота. А обичаше да разказва и да 
си спомня за слънчевото царство на младостта, на безгрижието. Страдаше 
от днешните изопачени човешки отношения.
Нека да припомняме спомени, преди да са избледнели! Нали човек е жив, 
докато живее в спомените на другите – съученици, съграждани, колеги. 
Да се надяваме, че гробът е спирка по дългия път на душата във всемира.
Вечен покой, Мира!
                                                              Златка Христова, 
                                                                                                               Варна


