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Загина млада жена
На 10.07.2022 г. чрез 
тел. 112 е заявено от 
гражданин за настъпи-
ло ПТП в град Балчик 
с лек автомобил само-
катастрофирал в дърво 
като в автомобила има 
две лица. Установено, е 
че  по време на движе-

ние водача на автомоби-
ла заспива и напускайки  
пътното платно се блъс-
ка челно в крайпътно 
дърво.
 От настъпилото ПТП 
автомобила е със значи-
телни материални щети, 
като водача и пътничка-
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та са затиснати в него. 
Чрез използване на спе-
циална техника от слу-
жители на РСПБЗН Бал-
чик двамата пътници са 
извадени. Пострадалите 
са отведени в МБАЛ 
Добрич. Пътничката е 
починала на път за бол-

ницата в медицинския 
автомобил, а водачът е 
настанен в реанимация 
със съчетана травма на 
гръден кош и фракту-
ра на дясно бедро - без 
опасност за живота. Об-
разувано е досъдебно 
производство.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА 
НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА

ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 
ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредба-
та за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на 
проекти,  финансирани чрез дългосрочен дълг в Община Балчик.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, 
ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ 
ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА 

ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАН-
СИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:

„Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до 
TEN-T инфраструктура” ,
финансиран по програма за Трансгранично сътрудничество 
INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. чрез Договор за БФП 
№45764/29.03.2019 г. и Споразумение за партньорство от 05.02.1019 
г.
Общи параметри на проект -  «Подобряване на връзката на третични 
възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура» - Основни дей-
ности по проекта са:
• Рехабилитация на общински път DOB 1149 - /1-9, Каварна- Бал-
чик- Топола - м. Икантълъка - граница община (Каварна- Балчик) - м. 
Тузлата - Балчик - Албена / 1-9 / от км 4+500 при граница община 
Каварна до км 10+020 при кръстовище с път 11-27 в град Балчик - l=5 
520м и на общински път DOB 3160 - /DOB 1149, Топола - Балчик / - 
граница община (Каварна-Балчик) - к.к. Тузлата- /DOB 1149/” от км 
2+170 до 4+083 - L=1 913 м
• Рехабилитация на част от уличната мрежа на град Балчик, включ-
ваща: участък от улица „Приморска” от ОТ77 до ОТ118, L=400 м; 
обръщач за автобуси на ул. „Приморска”, F=1 400 м2; кръстовище 
между улиците „Приморска” и „Черно море”; участък от ул. „Черно 
море” ОТ37 до ОТ308, L=790 м.”
• Закупуване на специализирана техника;
- Стоително- монтажни работи на стойност  5 027 830,68 лева с вкл. 
ДДС
- Специализирана техника на стойност  733 424,00 с вкл. ДДС
1. Бюджет на проекта допустими разходи  - 6 971 441,78  лева..
2. Начин на финансиране на проекта: Европейско финансиране - 5 
925 725, 51 лв. с ДДСНационално съфинансиране:  906 217,71  лв., с 
ДДС и собствен принос на Община Балчик : 139 498,55  лв. с ДДС .
3. От сбора на стойностите на строително-монтажните работи и спе-
циализираната техника се формира размера за Договор за кредит от 
Фонд ФЛАГ ЕАД:  5 761 254,68ь лева с включено ДДС - необходи-
мото финансиране.
4. Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по 
чл.45, ал.1, т.1 букви  от»а» до «ж» от ЗПФ.
        - 5 761 254,68 - финансиране - Учредяване на залог върху собст-
вени приходи на общината.
5. Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ - до 24 месеца счита-
но от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за 
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 
погасяване;
6. Обсъждането ще се проведе на 22.07.2019г. /понеделникк/ от 14.00 
часа в Заседателната зала на Общински съвет - Балчик.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик    

Два златни медала и 
плакети за Представи-
телен женски народен 
хор ,,Добруджански гла-
сове,, и Представителен 
танцов състав  „Стари 
добруджанци” село Со-
колово, общ. Балчик, 
от фестивала ,,Златна 
Добруджа -пее и танцу-
ва” гр.Генерал Тошево. 
Преди това участие в 
Дебрене и класиране за 
представяне на Добру-
джа на НФФ В Коприв-
щица. Поздравление за 
самодейците и ръководи-
телите, с покана за първо 
участие  в VIII МФ „Бъл-
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Фестивал Процес 
Пространство

– юли – Балчик
“Оброк“

Тази година отбелязваме 30 години от провеждането на първото издание на фестивал Процес 
Пространство в Балчик По този повод са поканени участници с емблематично представяне през 
годините, както и нови автори, които ще участват за пръв път. Мотото, което ще ни обедини е 
Оброкът. Това сакрално понятие може да се разгледа двузначно. От една страна Оброкът 
свидетелства за създаването на средище за съвременното изкуство в България и поставя 
началото на една вече тридесетгодишна традиция. От друга страна разглеждаме оброка, като 
вричане, себеотдаване в една идея като концепция на съществуване. „Кръстът“ на Стефан 
Лютаков на хълма, (за чиято история малцина знаят) придобил с годините статус на емблема на 
белия град, свидетелства за тези 30 години отдаденост и ентусиазъм, превърнали град Балчик в 
художествен център на съвременното изкуство. „Кръстът“ е произведение от първия фестивал в 
Балчик през 1992 г. В този смисъл можем да го разглеждаме като въплътената памет на 
фестивала и на града домакин. Оброчището е ангажиращо със своята специфика място. През 
друга призма обаче носи множество смисли, които имат отношение към изкуството като ритуал, 
като свещен акт на сътворяване. Излишно е да споменавам загубата, която фестивалът претърпя, 
когато ни напусна неговия основател Димитър Грозданов. Неговата отдаденост в процеса на 
създаването и превръщането на фестивала в така да се каже сакрална традиция ни мотивира 
заедно да продължим напред неговото дело. Нашият "оброк" е развитието и популяризацията на 
съвременното изкуство у нас и занапред

Участници

Атанас Тотляков (България), Валири Чакалов (България), Група М М – Милена Стамболийска и 
Милена Атанасова (България), Димитър Яранов (България), Елена Панайотова (България), Женя 
Калева (България), Момчил Георгиев (България) Николае Велчов (Румъния), Шевкет Сьонмез 
(България/Турция), със специалното дистанционно участие на Дидие Майо (Белгия)

Гости 

Иван Костолов (Германия / България) – експериментална музика
Милен Джановски (България) – сайт специфик обекти

гарско наследство” Бал-
чик, България от 24-26 
август 2022 г. !


