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Ден на поезията в Балчик

На 21март 2022г. по ини-
циатива на Библиотеката 
към НЧ “Паисий Хилен-
дарски 1870” Балчик и 
Литературен клуб “Йор-
дан Кръчмаров” Балчик 
се проведе ДЕН НА ПО-
ЕЗИЯТА.
 Г-жа Магдалена Вър-
банова съобщи на при-
състващите за кончината 
на г-жа Димка Малева 
и каза хубави думи за 
най-активната обществе-
ничка в града ни, предсе-
дател на два клуба, дъл-
гогодишна самодейка, 
член на Литературния 
клуб и Библиотеката.

Приятно на всички бе, 
че се запознахме с на-
стоящи ученички от 
гимназията, които пишат 
стихове, разкази, есета: 
г-ца Янина Ив. Евтимо-
ва, г-ца Симона Илиева, 
г-ца Зорница Христова, 
г-ца Галена Коцева, г-ца 
Николета и по-голямата 
от тях г-жа Яна Петева 
Миновска.
Те ни зарадваха като про-
четоха по две свои твор-
би.
Скорошно нописани 
произведения прочетоха 
и членовете на Литера-
турния клуб “Йордан 

Кръчмаров”Балчик : г-н 
Веселин Романов, г-жа 
Цонка Сивкова, г-жа 
Надя Митева, г-жа Иван-
ка Стоянова, г-жа Тодор-
ка Харизанова, а г-жа Ро-
сица Димитрова прочете 
стихове от класика Ата-
нас Далчев.
С обич и признателност 
се споменаха имената 
на починалите местни 
автори: Стефка Керчева, 
Иван Статев, Стела Дако-
ва, Добри Добрев, Бистра 
Велчева и д-р Михран 
Санджакян. Поклон пред 
паметта им!

Маруся КОСТОВА

Юбилеен сборник 
„60 години Исторически музей Балчик”

Исторически музей Бал-
чик има удоволствието 
да Ви представи юбилеен 
сборник с научни публи-
кации “60 години Исто-
рически музей - Балчик”, 
издание на екипа на Му-
зея и финансиран от Об-
щина Балчик. 
Настоящият сборник се 
докосва до ключовите 
моменти в утвърждаване-
то на Музея, обръща по-
глед към личности, проя-
ви и събития, с локално и 
общобългарско значение, 
отдава почит на музейни-
те специалисти, съгради-
ли устоите и утвърдили 
авторитета на институци-
ята. Всеки един от вклю-
чените в изданието очер-
ци разгръща интересни 
страници от миналото и 
близката съвременност, 
свързани с археологи-
ческите, исторически-
те, изкуствоведските и 

етноложки проучвания; 
със създаването и обога-
тяването на експозиции-

те; с богатата палитра от 
дейности, насочени към 
осмисляне и популяри-
зиране на културното и 
природно богатство на 
Балчик и прилежащия му 
регион. На страниците на 
юбилейния сборник ще 
откриете малко познати 
факти, извлечени от ар-
хивите, ще се докоснете 
до невидими за посетите-
лите на музея обстоятел-
ства около създаването и 
поддържането на експо-
зициите, както и до по-
стоянния стремеж на еки-
па на музея да обогатява 
знанието за миналото на 
Балчик. 
Научен рецензент е проф. 
Вера Бонева.
Сборникът може да за-
купите на място в Музея 
или да Ви го изпратят по 
куриер.
За повече информация 
0895554037 или e - mail: 
museum_balchik@abv.bg

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед. на Кмета на 

Община Балчик,
ОБЩИНА БАЛЧИК 

ОБЯВЯВА
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик
при следните параметри:

• Цел на търга:Отдаване под наем на част от общински имот-публична общинска собственост – 
медицински кабинет № 207 /кардиологичен кабинет/ с площ 17.82 кв.м., находящ се на 2-ри етаж 
в “Медицински Център І” ЕООД, ул.“Д-р Златко Петков”№ 1, гр. Балчик, актуван с АОС 217 от 
22.02.1999 година.
• Отдаваният под наем общински имот е за осъществяване на медицинска дейност по 
кардиология.
• Началнагодишнанаемнацена–690.70 лв. без ДДС
• Стъпка на наддаване - 5% от началната цена
• Срок на договора:пет години
•  Цена на тръжната документация– 12.00 лв. с включен ДДС,платими всеки работен ден 
от25.03.2022 г. до 15.00 часа на 08.04.2022г. от касата на ОбА – Балчик
• Депозит за участие в търга – 72.52 лв., вносимдо15.00 часа на 08.04.2022г.
• Срок за подаване на предложения за участие в търга – 15.30 часа на 08.04.2022г. в деловодство, 
отдел ГРАО, Община Балчик, пл.”21септември” № 6
• Дата и място на провеждане –13.04.2022г. от 10.00 ч. в зала напърви етаж в сградата на Община 
Балчик
• Оглед на имота– обезпечава се 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
• Засправки и допълнителнаинформация:  0579/710 54 –  СилвияНиколова - гл. специалист 
Наеми 

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед. на Кмета на 

Община Балчик,
ОБЩИНА БАЛЧИК 

ОБЯВЯВА
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти в гр. Балчик при 
следните параметри:

• Цел на търга:Отдаване под наем на части от имоти публична-общинска собственост, части от 
ПИ№02508.7.359, представляващи 13 броя павилиони  - №2, №7, №9, №10, №11, №17, №20, №22, 
№ 23, №25, №26, №27 и №29, всеки с площ 4,5 кв.м., находящии се в гр. Балчик,  алея „Двореца”, 
гр.Балчик.
• Отдаваните под наем общински имоти са за извършване на търговска дейност /съгласно схема 
на Община Балчик/.
• Начална годишна наемна цена–2196 лв.без ДДС
• Стъпка на наддаване - 5% от началната цена
• Срок на договора:три години
• Цена на тръжната документация– 12.00 лв. с включен ДДС,платими всеки работен ден 
от25.03.2022 г. до 15.00 часа на 08.04.2022г. от касата на ОбА – Балчик
• Депозит за участие в търга –Депозит за участие в търга – 230.58 лв., вносим до 15.00 часа на 
08.04.2022г.
• Срок за подаване на предложения за участие в търга – 15.30 часа на 08.04.2022г. в деловодство, 
отдел ГРАО, Община Балчик, пл.”21септември” № 6
• Дата и място на провеждане –13.04.2022г. от 14.00 ч. в зала напърви етаж в сградата на Община 
Балчик
• Оглед на имота– обезпечава се 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
•Засправки и допълнителнаинформация:  0579/710 54 –  СилвияНиколова - гл. специалистНаеми

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед. на Кмета на 

Община Балчик,
ОБЩИНА БАЛЧИК 

ОБЯВЯВА
търг с тайно наддаване  за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик
при следните параметри:

• Цел на търга: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, 
представляващ тротоар на пл. “Кап. Георги Радков“, гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.86.40 по 
кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена 
риба с площ от 64 кв.м.
• Отдаваниият под наем общински имот е за поставяне на павилион за пържена риба.
• Началнагодишнанаемнацена–2496 лв. без ДДС
• Стъпка на наддаване - 5% от началната цена
• Срок на договора:пет години
• Цена на тръжната документация– 12.00 лв. с включен ДДС,платими всеки работен ден 
от25.03.2022 г. до 15.00 часа на 08.04.2022г. от касата на ОбА – Балчик
• Депозит за участие в търга –1048.32 лв. вносимдо15.00 часа на 08.04.2022г.
• Срок за подаване на предложения за участие в търга – 15.30 часа на 08.04.2022г. в деловодство, 
отдел ГРАО, Община Балчик, пл.”21септември” № 6
• Дата и място на провеждане –13.04.2022г. от 11.00 ч. в зала напърви етаж в сградата на 
Община Балчик
• Оглед на имота– обезпечава се 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
• Засправки и допълнителнаинформация:  0579/710 54 –  СилвияНиколова - гл. 
специалистНаеми


