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От стр.1
Основните дейности, по-
стигнатото до момента 
и очакваните резултати 
бяха коментирани от бъл-
гарските и молдовски-
те участници в проекта 
„Успех”. ТПП Добрич е 
водещ партньор, а Бизнес 
Инкубатор, Кахул, Мол-
дова, е партньор. 
С много качествен филм 
бяха представени бъл-
гарските фирми, които 
ще представят бизнеса и 
културата на Добруджа в 
Молдова. 
Молдовските фирми вед-
нага събудиха интереса 
с производството, което 
предлагат, както и с ръко-
водните фактори на Биз-
нес Инкубатора в Кахул; 
Центъра за върхови по-
стижения в обучението и 
преподаването; фирмите 
ТЕКСИТЕХ ООД; НИКО 
АРТ ООД; УНИКОРН 
ЕЛИ ООД; ДОЙНИЦА 
ЧЕБУТАРУ ЕТ; ТОДОС 
ЙОН ЕТ; БЕЖЕНАРУ 
СЕРДЖУ ЕТ. 
Проведоха се разговори 
между партньорите, с по-
тенциал за сътрудничест-
во.
Българските партньори 
са: 
1.  НАРОДНО ЧИТА-
ЛИЩЕ „ПАИСИЙ ХИ-
ЛЕНДАРСКИ - 1870“ 
БАЛЧИК
Основните насоки в ра-
ботата на читалището са 
свързани с поддържане 
на общодостъпна библи-
отека и насърчаване на 
четенето, културен обмен 
и организиране на иници-
ативи с иновативен харак-
тер, опазване и популя-
ризиране на културното 
многообразие, развитие 
на неговия потенциал, 
диалог и партньорство с 
НПО и бизнеса за разви-
тие на културните проце-
си, участия в проекти за 
финансово подпомагане 
на читалищните дейнос-
ти. Читалището рабо-
ти също и в сферата на 
културното наследство 
– материално културно 
наследство, нематериал-
но културно наследство 
включително фолклор и 
народни художествени за-
наяти и свързаните с тях 
традиционни знания.

2. ИНФОРМАЦИОННА 
АГЕНЦИЯ ФОКУС
Информационна агенция 
„Фокус“ е първата частна 
информационна агенция 
в България, която пред-
лага денонощни новини, 
анализи и коментари на 
български и английски 
език.  Като член на FIBEP, 
Информационна агенция 
„Фокус“ работи с пове-
че от 45 международни 
партньори, с които има 
успешно сътрудничество 

за реализиране на мащаб-
ни проекти за медиен мо-
ниторинг.
 3. ИСИЕ РАДКА ДИ-
МИТРОВА ЕООД
Ръчна работилничка - Де-
сислава Първанова, се 
занимава с изработване 
на ръчно направени суве-
нири повече от 15 години. 
Изработва подаръци за 
всякакви поводи, както и 
ароматни ръчно израбо-
тени цветя от глицеринов 
сапун. От няколко годи-
ни Ръчна работилничка 
реновира и мебели. Ра-
ботилничката винаги се 
е развивала с новаторски 
неща и иновативни идеи, 
за това и съвсем отскоро 
се занимава и с епоксид-
на смола. От смолата се 
получават уникално кра-
сиви предмети. Работил-
ничката изработва и мно-
го персонални подаръци с 
лични имена, снимки на 
хора, животни и други.
 
4. НАРОДНО ЧИТАЛИ-
ЩЕ ДОБРИЧ-2017
Народно читалище „До-
брич-2017“ е основано 
през 2017г. През 2019г. 
бе регистрирана Общест-
вена библиотека към чи-
талището, която има над 
7700 тома от дарения 
на граждани и обновява 
фондовете си ежегодно. 
Към читалището функ-
ционират школи за деца 
и възрастни по рисуване, 
както и класове по кита-
ра, пиано и вокал. В НЧ 
„Добрич-2017“ са създа-
дени Фолклорен ансам-
бъл „Нестия“, Мъжки 
хор „Добрич“, рок-гру-
па „Pearls & Stones“ и 
група за кей-поп танци, 
които имат богат концер-
тен живот. Народно чи-
талище „Добрич-2017“ 
организира много съби-
тия в Добрич и облас-
тта – съвместно с МОН 
читалището организира 
Национален фестивал на 
ученическите и студент-
ски рок-групи, съвмест-
но с Областна управа 
Добрич се организира 
конкурс „Добруджа тър-
си таланти“, a съвместно 
с Община град Добрич 
се провежда фестивал 
„Пеещо езеро“ и танци 
на открито. Читалището 
сътрудничи успешно и с 
други читалища. Колек-
тивите и индивидуални 
изпълнители вземат учас-
тие в много конкурси и 
фестивали.
 
5. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛ-
ГАРСКО НАСЛЕД-
СТВО”
Сдружението се занима-
ва с популяризиране и 
съхраняване на духовно-
то българско богатство – 
език, вяра, народно твор-
чество, традиции чрез 

провеждане на научни 
конференции по история, 
литература и фолклор; 
чрез организиране на 
конкурси за автентичен и 
обработен фолклор; чрез 
издаване на авторски ма-
териали по темите на кон-
ференциите под формата 
на книги, брошури, спе-
циални броеве на вестник 
„Балчишки телеграф” и 
сп. „Форум”, пресконфе-
ренции; договаряне на 
размяна на посещения с 
учени и краеведи и фол-
клорни ансамбли от стра-
ни с българска диаспора 
- Румъния, Молдова, Ук-
райна, Унгария, Гърция, 
Сърбия, Македония и Ал-
бания.
 
 6. ФОНДАЦИЯ ДОБ-
РУДЖА – ИСТОРИЯ, 
ТРАДИЦИИ, КУЛТУРА
Фондацията съдейства на 
държавни и местни ин-
ституции за проучване, 
съхраняване, опазване 
и поддържане на доб-
руджански традиции и 
културно – историческо 
наследство в областите на 
народните и художестве-
ни занаяти, земеделието 
и скотовъдството. Фон-
дацията има за цел да до-
принесе за изучаването, 
съхраняването и популя-
ризирането по съвреме-
нен начин на занаятите 
и културното наследство 
от Добруджа в страната 
и чужбина. Фондация-
та също така организира 
изложения, участва във 
фестивали, чрез които се 
популяризира дейността 
на производители и тво-
рци. Фондацията посе-
щава ферми и ателиета, 
с цел изработване на об-
разователни и рекламни 
видеоматериали.  
 
7. КУЛТУРА БЕЗ ГРА-
НИЦИ ЕООД
Фирмата се занимава с 
обмен на технологии и 
сортови видове от сел-
ското стопанство, дизайн 
и представяне на прото-
типни изделия за маши-
ностроенето и усвояване 
от местни компании или 
съвместно окомплектова-
не и излизане на местен 
пазар.
 
8. ХРИСТИНА ПЕТРО-
ВА – АНИМАТОР
Христина Петрова се за-
нимава със създаване на 
анимационни филми за 
деца, аудиовизуални про-
изведения и продуцентска 
дейност.
 
9. АЙ ДЖИ ТЕЧ ЕООД
Фирмата се занимава с 
маркетингови, рекламни, 
информационни и компю-
търни програмни услуги.

10. МЕЖДУНАРОД-

Проект „Успех” /SUCCESS/ е проект, 
финансиран от инициативата 

EU4Business: ConnectingCompanies на 
Европейския съюз и управлявана от 

ЕUROCHAMBRES 
НА ТУРИСТИЧЕСКА 
АКАДЕМИЯ ИТАКА – 
АЛБЕНА  ЕООД
Фирмата се занимава с 
маркетингова, рекламна, 
информационна, издател-
ска и редакторска, както и 
културна, художествено-
творческа и изкуствовед-
ческа дейност. 
Участва в разработка на 
проекти и събития, свър-
зани с творческите индус-
трии. 

11. Агенция за икономи-
ческо развитие - Варна
Агенцията за Икономи-
ческо Развитие (АИР) – 
Варна е неправителствена 
организация с нестопан-
ска цел, регистрирана в 
Регистъра към МП за ра-
бота в обществена полза.
Цели
Да подкрепя МСП, инова-
циите и икономическото 
развитие.
Да работи за привличане 
на чуждестранни инвес-
тиции.
Да предлага алтернативни 
форми и програми за на-
маляване нивото на безра-
ботица.
Да подпомага местните и 
държавни власти при из-
готвянето на регионални 
планове за развитие.
 
Същия ден от 16:30 ч. бе 
открито изложение на 
творческите индустрии от 
областите Кахул и Добрич 
на площадчето между Ап-
тека 1 и бистро „Калисто“.

На 21 юли 2022 г. кме-
тът на Община Балчик и 
председателят на Общин-
ския съвет посрещнаха 
молдовските гости на 
терасата на общинската 
сграда, където има чудес-
ни условия за впечатля-
ващи снимки от Балчик. 
После участниците в 
проекта „Успех” разгле-
даха читалище „Паис-
ий Хилендарски 1870” с 
домакин секретарят г-н 
Веселин Павлов. Г-жа 
Маруся Костова им раз-
каза за емблематичната 
Сграда на Купата /Сегаш-
ната общинска земеделска 
служба/, за най-голямата 
мелница на Балканите, 
сега Културен център, с 
мениджър г-жа Катерина 
Янкова. 
Завършекът на запоз-
нанството с Балчик бе в 
Държавния културен ин-
ститут „Двореца”, където 
гостите бяха посрещнати 
от директора г-жа Жени 
Михайлова и организа-
торите на Седмицата на 
италианската култура в 
Балчишкия дворец.
Представители на българ-
ски фирми и организации 
ще посетят град Кахул от 
26 до 29 юли 2022 г.

БТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на28юли 2022 година от 
09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се 
проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Дневен ред:
1.Относно Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител – Добрич, 
с която е върнато за ново обсъждане Решение № 548 по протокол № 34 от 
заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 30.06.2022 г.
Вносител: Николай Колев – председател на община Балчик
2. Изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021 г
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик 
3. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства 
от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 
01.04.2022г.до 30.06.2022г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
4. Актуализация на бюджета за 2022 г. в дофинансиране на читалище 
“Просвета-1901” с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
5. Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през  2021г., 
съгласно чл. 137, ал.1, т.2  и 3 от Закона за публичните финанси.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
6. Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за 
периода от 01 януари 2021г. до  31 декември  2021 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
7.Възлагане на превози по автобусни линии от републиканска, областна и 
общинска транспортни схеми 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
8. Осигуряване на временен безлихвен заем на „Кибела 2014“ЕАД
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
9.Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България“ до за комплекс 
„Лайтхаус Голф“. ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата 
инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България“ до за комплекс 
„Лайтхаус Голф“.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
10. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти - общинска собственост през 2022 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
11. Продажба чрез  търг на ПИ № 67951.501.1136 по кадастралната карта на  с. 
Соколово
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
12.Продажба чрез  търг на ПИ № 67951.501.1137 по кадастралната карта с. 
Соколово
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
13.Продажба чрез търг на ПИ № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. 
Балчик 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
14. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от ПИ №02508.5.24 
по кадастралната карта на в.з. „Овчаровски плаж“-  публична общинска 
собственост, представляващ терен в гр. Балчик, за поставяне на павилион за 
продажба на плодове и зеленчуци с площ 8.00 кв.м.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
15. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот – публична 
общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола” на ул. 
„Д-р Желязко Бончев” в ж.к ”Балик”, гр. Балчик, обособена част от ПИ № 
02508.76.48 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за 
извършване на търговска дейност /обущарски услуги/ с площ 10.00 кв. м.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
16.Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на павилион за продажба на 
закуски и пакетирани стоки с площ 30.00 м2, намиращ се на първи етаж в „МЦ 
I“ ЕООД, гр. Балчик
Вносител: Николай Ангелов – кмет на община Балчик
17.Отпускане финансови помощи на граждани
Вносител: Симеон Симеонов – председател на ПКЗССД
18.Разни.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на ОбС-Балчик

ОБЩИНА БАЛЧИК 
ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот 
в землището на с. Кранево
 при следните параметри:

 Цел на търга: „Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част 
от имот-публична общинска собственост, представляващ терен с площ 10 
кв.м., част от ПИ№39459.503.243 по кадастрална карта на с. Кранево, ак-
туван с АОС 496/2019 г., за поставяне на поставяем обект за извършване 
на търговска дейност в изпълнение на Решение №527, Протокол №32 от 
28.04.2022 г. на Общински съвет - Балчик.”
• Отдаваният под наем част от общински имот е за - поставяне на поставя-
ем обект за извършване на търговска дейност.
• Начална годишна наемна цена - 1000.00 лв./хиляда лева/ 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 15.07.2022 г. до 15:00 часа на 29.07.2022 г. на касата 
на ОбА - Балчик.
• Депозит за участие в търга - 120.00 лв. /сто и двадесет лева/ с ДДС вно-
сим до 15:00 часа на 29.07.2022 г.
• Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15:30 часа на 
29.07.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. “21 септем-
ври” № 6.
• Дата и място на провеждане - 01.08.2022 г. от 11:00 ч. в зала на първи 
етаж в сградата на Община Балчик.
• Оглед на имота - обезпечава се от гл. експерт ОПФ и СД, отдел “Образо-
вание, 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: 0579/7 10 54 - Деница Илиева 
- старши счетоводител БФС


