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Община Балчик изпълнява проект „Строителство и рехабилитация на 
улици и тротоари в гр. Балчик“ по Административен договор BG06RD-
NP001-7.001-0057-C01 от 03.12.2021 за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г.По Процедура чрез подбор на проектни предложения 
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. BG 06 
RDNP001-7.001 – Улици.
Проектът предвижда строителството на двенови улици с тротоари в гр. 
Балчик, както следва: 
1. ул. “Генерал Колев”, с дължина 400 м. ОТ 999 ДО 1048. Посоченият 
участък не е изграден. Трасето преминава през незастроен терен.
Посочената улица обслужва голям жилищен квартал. 2. ул.  “Д-р Желязко 
Бончев” ОТ 1002 ДО 1127 с дължина 230 м. Трасето преминава през 
незастроен терен.Посочената улица също обслужва голям жилищен район.  
3. Рехабилитация на ул. “Струма”, включваща ремонт на улично платно  с 
дължина 647 м.
Главната цел на настоящия проект е да ускори социално-икономическото 
развитие на община Балчик, осигуряващо нови работни места, да създаде 
условия за намаляване на бедността и подобряване на социалното 
включване и да подобри качеството на живот на населението в гр. Балчик 
и общината посредством изграждане на съвременна улична мрежа.
УНР: 4217164
Бюджет на проекта: 1 172 611,23 лв.
Срок на изпълнение: 36 месеца (до 15.09.2023 г.)

25.08.2022 г. - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
недвижими имоти в град Балчик и село Соколово

     На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на 
ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС–Балчик,  
Решения №561/30.06.2022 год, № 565/30.06.2022 год. на Общински 

съвет Балчик и във връзка със Заповед № 1006/11.08.2022 г. на Кмета на Община 
Балчик.   
              
        ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими 
имоти, частна общинска собственост, както следва:  
        1. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VІ, кв. 308 по ПУП на град 
Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.84.192 по кадастралната 
карта на град Балчик, с площ 286.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 
12 920.00 лева  /дванадесет хиляди деветстотин и двадесет лева/ без ДДС.
         2. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ, кв. 32 по ПУП 
на с.Соколово, община Балчик, представляващ ПИ № 67951.501.1106 по 
кадастралната карта на село Соколово, с площ 1 212.00 м2, при начална цена за 
провеждане на търга 13 770.00 лева  /тринадесет хиляди седемстотин и седемдесет 
лева/ без ДДС.
        Търгът ще се проведе на 13.09.2022 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 29.08.2022 г. до 
12.09.2022 на касата на ОбА - Балчик.
        Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по 
посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 12.09.2022 г.

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 павилион за продажба 
на закуски и пакетирани стоки с площ 30.00 м2, част от ПИ 
№02508.82.2 по кадастралната карта на гр. Балчик, намиращ се на 

първи етаж в „МЦ I” ЕООД, актуван с АОС 217/22.02.1999г.
Отдаваният под наем общински имот е павилион с площ 30.00 кв.м за извършване 
на търговска дейност
 Начална годишна наемна цена - 586.80 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 26.08.2022 г. до 15.00 часа на 09.09.2022 г. от касата на ОбА - Балчик.
 Депозит за участие в търга - 58.68 лв. без ДДС, вносим до 15.00 часа на 
09.09.2022г.
 Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 
09.09.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. “21 септември” № 6.
 Дата и място на провеждане - 12.09.2022 г. от 10.00 ч. в зала на първи етаж 
в сградата на Община Балчик.
 Оглед на имота - обезпечава се от служител, 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

Първият панел на форум 
“Българско наследство - 
Балчик 2022” бе посветен 
на 85-ата година от 
кончината на певеца 
на Добруджа, като във 
времевите му рамки бе 
показана изложбата на Дом 
паметник “Йордан Йовков” 
от град Добрич, създадена 
по същия повод  и 
представена от д-р Кремена 
Митева като негов главен 
уредник. От презентацията 
й стана ясно, че Йовков е 
преведен на 44 езика в 46 
държави по света (първият 
превод е на военен разказ 
на немски език през 1918 
г.). В днешно време 14 
читалища в страната 
носят името на “певеца на 
Добруджа”, като 4 от тях 
са в Силистренския край) 
както и 20 училища, от 
които 6 са сред закритите 
през последните 15 
години. Първото училище 
е именувано на Йовков 
приживе още през 1934 г. в 
село Сини вир, което днес 
е в община Каолиново на 
област Шумен, за което 
той е дал лично своето 
съгласие.
Първият панел на форума 
бе посветен на 85-ата 
година от кончината на 
певеца на Добруджа, като 
бе показана бе и изложбата 
на Дом паметник “Йордан 
Йовков”, създадена по 
същия повод, представена 
от д-р Кремена Митева 
като негов уредник. От 
презентацията й стана 
ясно, че Йовков е преведен 
на 44 езика в 46 държави 
по света (първият превод 
е на военен разказ на 
немски език през 1918 
г.). В днешно време 14 
читалища в страната носят 
неговото име (4 от тях са 
в Силистренския край), 
както и 20 училища, от 
които 6 са сред закритите 
през последните 15 
години. Първото училище 
е именувано на Йовков 
приживе още през 1934 г. в 
село Синивир, за което той 
е дал своето съгласие.

ОСМИ МЕЖДУНAРОДЕН ФОРУМ 
„БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО” БАЛЧИК, 2022

ОТЗВУК

Г-н Йордан Георгиев 
- PR на Областна 
администрация в гр. 
Силистра

Второто по рода си е 
от 1939 г. във Варна и 
оттогава вече 83 г. не е 
сменяно.Първият паметник 
на Йовков е от 1959 г. в 
Генерал Тошево, но има 
неосъществена идея в 
Добрич от 1942 г., където 
обаче друг проект е 
реализиран през 1969 г. 
Паметни места в неговма 
чест има общо 173, сред 
които 24 - най-много, 
са в Раградско - става 
дума за улици и др. Д-р 
Митева не пропусна да 
припомни крилатат фраза, 
че “Истинският писател 
приживе работи, а живее 
сред смъртта си”. Не бе 
пропуснато също, че в 
един период от десетина 
години след 9 септември 
1944 г. Йовков не е сред 
писателите, за които 
се говори в училище, 
но през 50-те години 
вече по-усилено се 
заявява в общественото 
съзнание, а трайно влиза в 
литературния канон през 
60-те години.
За поредна година 
Областна администрация 
Силистра бе съпричастна 
към единствената по рода 
се проява в Добруджа, 
включително за втори 
път с лично участие 
на представител на 
политическия й кабинет 
- тази година в лицето 
на заместник-областния 
управител Димитър 
Тодоров. Той бе на 
откриването заедно с 
отговорен представител 
на домакините в лицето 
на Димитрин Димитров 
- зам.-кмет на община 
Балчик (местната власт е 
сред редовните спонсори 
на проявата, която е без 
аналог в Североизточна 
България). Подобно на 
силистренските четци 
на доклади г-н Тодоров 
имаше срещи с някои 
от най-важните гости и 
сред тях бяха господата 
Лука Велчов и Любомир 
Николов от Демократичния 
съюз на българите в 
Букурещ, Румъния.
За добруджанци форумът 
бе възможност за общуване 
с потомци на българи 

от Румъния, Украйна и 
Молдова (за пореден път 
специално бе участието 
на българистката доц. 
д-р Елена Рацеева - 
академичен преподавател, 
включително в 
университета в Тараклия, и 
за първи път на доктора на 
историческите науки Иван 
Думиника - старши научен 
сътрудник в Института за 
културно наследство към 
Молдовската академия 
на науките в Кишинев и 
председател на Научното 
дружество на българистите 
в Молдова). Интересно 
бе представянето на 
българската библиотека 
“Христо Ботев” в столицата 
на Молдова, която е 
филиал на общинската и е 
средище на българщината, 
нуждаещо се от още книги 
на български език.
Разбира се, форумът бе 
силен и с общуването 
между краеведи от няколко 
страни - сред тях направи 
впечатление Димитрий 
Гургуров от гагаузката 
общност в Молдова, както 
и с учени от други краища 
на страната (София, 
включително етнолога 
д-р Галин Георгиев от 
БАН, Велико Търново 
- проф. Калчо Калчев, 
и др.). В рамките на 
уникалното за Добруджа 
събитие бе представено 
и седмото издание на 
сп. “Форум”, в чиито 
предишни 2 издания има 
поредица от разработки на 
силистренските участници, 
докато в тазгодишното 
има материал само на 
доайена на краеведите 
в Силистренския край 
- 91-годишния Михаил 
Гавазов, който не успя 
да се включи във форума 
през 2022 г. Силистренско 
участие чрез отец Михаил 
Михайлов от Русенска 
епархия - Тутраканска 
енория, имаше и в 
изнесените две молитви 
по православна традиция 
- заупокойна за Йордан 
Йовков и благодарствена за 
всички участници.

Йордан ГЕОРГИЕВ
PR на Областна 

администрация Силистра


