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Давам гараж под наем в 
кв.“Балик“ бл.20 - 90 лв. тел. 

0895638778   /5-1/

Успешно представяне 
на Валентин Андреев на 
балканския шампионат в 

Крайова/Румъния 
Успешно представяне на 
Валентин Андреев на бал-
канския шампионат в Кра-
йова/Румъния.
Той беше най-младия 
участник в най-трудна-
та възраст /мъже/, и успя 

да достигне резултат до 
личния си за годината 
/69.49м/, което със сигур-
ност е малката крачка към 
големия успех. 
Последните две години 
бяха доста критични за 

Валентин, пандемия, опе-
рация, няколко травми и 
дълго възстановяване, но 
с волята на духа си той ги 
пребори, знаейки ,че про-
блемите могат малко да 
забавят успеха, но той ще 
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дойде. 
Тепърва най-доброто 
предстои, защото сме по-
вече от убедени, че САМО 
СИЛНИТЕ ОЦЕЛЯВАТ!!!

СКЛА „Черно море 
2005” Балчик

Атлетът Валентин Андреев с достойно представяне на Балканския шампионат в град Крайова, Румъния

Търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем на недвижим имот в гр. 

Балчик

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

разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и 
Заповед №730/13.06.2022г. 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, представляващ 
медицински кабинет № 106 с площ 14 кв.м., находящ се на 
1-ви етаж в “Медицински Център І” ЕООД, ул. “Д-р Златко 
Петков”№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година.  
• Отдаваниият под наем общински имот е за медицински 
кабинет.
• Начална годишна наемна цена – 542.64 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 от 17.06.2022 г. до 15.00 
часа на 01.07.2022 г. от касата на ОбА – Балчик.
• Депозит за участие в търга – 56.98 лв. без ДДС вносим до 
15.00 часа на 01.07.2022г.
• Срок за подаване на предложения за участие в търга – 
15.30 часа на 01.07.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, 
Община Балчик, пл. “21 септември” № 6.
• Дата и място на провеждане – 04.07.2022 г. от 10.00 ч. в 
зала на първи 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
• За справки и допълнителна информация:  0579/710 54 –  
Силвия Николова - гл. специалист Наеми

Бронз за Морски Клуб Морски Клуб Балчик от 
международна регата Циклон в град Поморие спечели 

Андриана Николаева

От 9-12 юни в град Помо-
рие се проведе традицион-
ната регата Циклон. В нея 
участие взеха 87 ветрохо-
дци от България и Турция. 
В клас Оптимист първи 
стъпки в спортното вет-
роходство направиха шест 
състезатели от нашия от-
бор. 

Класиране Оптимист:
Мартин Димитров - 6то 
място момчета старша
Джан Алтънов - 10то мяс-
то момчета старша 
Алекс Данаилов- 24то 
място момчета младша
Никол Димитрова- 6то 
място момичета младша 
Ирина Щерева- 9-то място 

момичета младша
Лозана Николова- 12то 
място момичета младша 
Клементина Кузнецова- 
9то място момичета стар-
ша възраст
Мая Стратиева - 10то мяс-
то момичета старша въз-
раст
Благодарим на организа-

торите от ОМСК Циклон 
Поморие за гостоприем-
ството и на Община Бал-
чик и г-н Николай Анге-
лов, без които успехите ни 
не биха били възможни.

Александър СЛАВЧЕВ
Председател на Морски 

клуб Балчик

Балкански шампионат в Черна гора

Вицешампионска тит-
ла за Преслав Вълев от 
Балканския шампионат 
за юноши под 18 год. на 
11 юни 2022 г. в Черна 
гора , Преслав завоюва 
своя първи междунаро-
ден медал, и с резултата 
си даде заявка за още 
такива . 
Малко преди него в сек-

тора за хвърляне на чук, 
участие взе и Николета 
Стойкова, която се кла-
сира седма на Балканите. 
Браво и на двамата, как-

то и на техните треньори 
Здравко Димитров и Ан-
дриан Андреев.

СКЛА „Черно море 
2005” Балчик


