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Сметка в Банка ОББ Балчик  IBAN BG 65 
UBBS88881000573627  „Масони – МК” Балчик пл.”21 
септември” №5 МОЛ Маруся Костова  ЕИК 201927699

Продавам тристаен 
апартамент в ж.к. Балик 

тел. 0898440709

Д-p Христо Боев - гражданинът на Балчик и 
собственик на жилище в Белия град, където 

твори неуморно и създаде свое издателство, 
защити доцентура в Шуменския университет 

„Константин Преславски”

Христо Боев премина 
успешна процедура за 
защита и назначаване 
като доцент по англий-
ска и американска лите-
ратура. Щастлива съм 
- споделя във Фейсбук 

съпругата му Дияна 
Боева, преподавателка 
в Езикова гимназия До-
брич.
Монографията на д-р 
Христо Боев е за Сил-
вия Плат: „Feminine 

Selves in Sylvia Plath‘s 
Prose and Poetry: The 
Perspective of Compared 
Lived Experience in 
Fiction“.
Част от комисията: 
проф. д-р Людмила 

Костова, доц. д-р Яна 
Роуланд, проф. д-р Ма-
длен Данова, доц. д-р 
Александра Главанако-
ва…https://
w w w. y o u t u b e . c o m /
atch?v=Z1PcY59AX2Q

Отчет за изразходените средства за компенсация от 
намалени приходи от прилагането на цени за обществени 

пътнически превози и субсидии
ОТЧЕТ - 2021 г.

съгласно чл.71 от Наредба за условията и реда за предоставяне 
на средства за компенсиране на намалените приходи от при-

лагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния 
транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории 
пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерен-
табилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспор-
та в планински и други райони и за издаване на превозни документи за 
извършване на превозите
I. Проведени от кмета на общината обществени поръчки или процедури 
за концесии, чрез които са възложени обществени услуги за безплатни 
и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт /чл. 
71, т.1 от Наредбата/:
1.Обществена поръчка с предмет „Закупуване на абонаментни карти 
със 70% намаление и транспортно обслужване по вътрешноградските 
линии и в района на вилна зона до сп.”Орехите” на пенсионери и хора с 
увреждания с трайна нетрудоспособност с и над 50%  през 2021г.”
II. Сключени договори за извършване на обществени услуги за безплат-
ни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, с 
посочване на съответните превозвачи, вида и обхвата на извършваните 
от тях превози /чл.71, т.2 от Наредбата/:
1.Договор №399/16.07.2021 г. за закупуване на абонаментни карти и 
транспортно обслужване, сключен след проведена процедура по Закона 
за обществените поръчки
Превозвач: „Пътнически Превози” ЕООД, ЕИК: 834 025 484, предста-
влявано от Димитър Василев
Вид и обхват на извършваните превози: Извършва се обществен превоз 
на пътници от общинската транспортна схема, който включва Градски 
линии №1, №2, №3 и част от линия Балчик-Албена
III.      Общ размер на изплатените от кмета на общината компенсации и 
субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите 
суми, както и обема на предоставените им други права, ако има такива 
/чл.71, т.3 от Наредбата/:
1.Общ размер компенсации и субсидии:
1.1 Субсидии вътрешноградски превози                                          120 316 лв.
1.2 Компенсации за безплатен превоз на ученици                         126 670 лв.
1.3 Компенсации за безпл./нам.цени пътувания - всичко               102 302 
лв.
2.Размер субсидии и компенсации, изплатени на превозвачи:
2.1 „Пътнически Превози” ЕООД - компенсации и субсидии:       224 
027 лв.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

Всички мерки, въведени 
от здравните власти за-
ради COVID-19, отпадат. 
Носенето на предпазна 
маска остава единстве-
но силно препоръчител-
но, най-вече в градския 
транспорт и лечебните 
заведения.
От 1 април остава в сила 
изискването за предоста-
вяне на цифров COVID 
сертификат
на ЕС за ваксинация, 
преболедуване или отри-
цателен резултат от PCR 
или антигенен тест или 
аналогичен документ на 
граничните пунктове при 
лизане в България.
Турция и други държа-
ви със силен туризъм, 
не искат на граничните 
пунктове никакви сер-
тификати и тестове при 
влизане .

Земетресение в Провадия
На 04.04.2022 г. в 13:59 
часа българско време е 
регистрирано земетре-
сение в района на град 

Провадия, област Варна. 
Земетресението е с маг-
нитуд М=4.3 и епицен-
тър на 343 км. от град 

София. За момента има 
данни събитието да е по-
силно усетено в Прова-
дия и околните населени 

места, както и по слабо 
усетено в градовете: 
Нови Пазар, Шумен, Ва-
рна, Балчик и Пловдив.

Съобщение на Уни Кредит Булбанк

Уведомяваме Ви, че считано от 11.04.2022 г. (понеделник) филиал Балчик на 
УниКредит Булбанк (с адрес: гр. Балчик, ул. „Черно море“ 34А) временно ще 
бъде преместен поради планиран ремонт на адрес: гр. Балчик, ул. „Приморска“ 
25.

На настоящия адрес филиалът и банкоматът към него ще работят до 13:00 ч. на 
08.04.2022 г. (петък).

За периода от 08.04.2022 (след 13:00 ч.) до 11.04.2022 г. на Ваше разположение 
за извършване на трансакции ще са банкоматите ни (без депозитна функция) на 
следните най-близки локации:
• гр. Балчик, пл. 21-ви Септември 6, Административна сграда на общината;
• гр. Балчик, бул. Хр. Ботев 19, Търговски център „Форум“.

Стани  Христова  от Балчик видя за първи път тази пролет щъркели, но не в село Безводица, общ.Балчик, а в 
планинския град Елена.


