
                                                                           ОБЩЕСТВО                    24 февруари - 2 март 2022 г.         5

Национален военен университет „Васил Левски“ гр. 
Велико Търново и Исторически музей – Балчик

представят 

Възстановка на 
казармена клетва

(на 4 март от 14 часа на площад „21 септември“ Балчик)

 Исторически музей – Бал-
чик създаде свой проект 
„Музеят като образовател-
на среда“, в който е зале-
гнал Час по родолюбие. 

Като културна институция 
ние смятаме, че патри-
отичното възпитание в 
наши дни е наложително, 
от гледна точка на все по-

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придоби-
ване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Запо-
вед №160/21.02.2022г. на 

Кмета на Община Балчик,
ОБЩИНА БАЛЧИК 

ОБЯВЯВА
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим 

имот в с. Гурково при следните параметри:

• Цел на търга: Отдаване под наем на помещение – клуб, частна общинска соб-
ственост, с площ 41 кв.м, находящо се на ул. “9 септември“ №33, с. Гурково, 
ПИ№ 18160.501.262.3 по кадастралната карта на с. Гурково, актуван с АЧОС 
№4395/16.12.2014г.
• Отдаваният под наем общински имот е за ползване като клуб
• Начална годишна наемна цена- 659.28 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 от25.02.2022 г. до 15.00 часа на 11.03.2022г. от касата на ОбА – 
Балчик
• Депозит за участие в търга –69.22 лв., вносимдо15.00 часа на 11.03.2022г.
• Срок за подаване на предложения за участие в търга – 15.30 часа на 
11.03.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.”21септември” № 
6
• Дата и място на провеждане –14.03.2022г. от 10.00 ч. в зала напърви етаж 
в сградата на Община Балчик
• Оглед на имота– обезпечава се от гл. специалист наеми, отдел “Образова-
ние, хуманитарни, социални и стопански дейности”, след предварителна уго-
ворка 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”

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.22, 23 и 24, ал. 2 от 
НОАМТЦУ на ОбС-Балчик и Заповед  №158/21.02.2022 г. на 

Кмета на Община Балчик.
ОБЩИНА БАЛЧИК 

ОБЯВЯВА
процедура за отдаване на свободни тротоарни площи, об-
щинска собственост, по алея “Двореца” в град Балчик при 
следните параметри:
• Цел на процедурата: Отдаване на тротоарни площи за из-

вършване на търговска дейност, съгласно одобрена от Кмета на Община Бал-
чик схема за ползване на тротоарна площ.
• Тротоарна такса в размер на 915,00 лв. /1 098,00 лв. с вкл. ДДС/ за 3 кв.м.
• Отдаваните под наем площи са за извършване на търговска дейност с пред-
мет – сувенири, бижутерия, сладолед, количка за бързо хранене, ядки, цветя, 
печатни изделия, пакетирани подправки, бюро за обмяна на валута, съгласно 
Схема.
• Периода за отдаване на площите е от 01.04.2022г. - 30.09.2022г.
• Условия за участие:
- Всеки кандидат има право да участва само за един обект;
- Всеки кандидат следва да спазва предмета на дейност на отдадената му 
тротоарна площ, съгласно одобрената схема;
С предимство се  класират търговци с адресна регистрация на територията 
на Община Балчик, инвалиди и социално слаби.
Фирмите, кандидатстващи за тротоарна площ – общинска собственост по 
алея „Двореца“ /дясна страна – посока „Двореца“/ с предмет на дейност – 
продажба на сладолед при евентуалното спечелване на съответното място 
следва да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасантен електро-
мер и свързване към системата на Община Балчик /гл. електромер на Община 
Балчик/. Разходите се поемат от фирмата кандидатстваща за тротоарната 
площ.
Преди започване на дейността де се съзира съответното длъжностно лице 
от ОбА – Балчик /Добри Добрев – гл. енергетик, тел. 0895/554 036/, като му се 
предоставят начални данни и дата на засичане. Същото да бъде извършено и 
в края на летният сезон /не по-късно от 05.10.2022 г./, за да се определи сумата 
за плащане.
Фирмите, кандидатстващи за тротоарно площ – общинска собственост по 
алея „Двореца“ /дясна страна – посока „Двореца“/ с предмет на дейност – 
продажба на 
сувенири и др., след евентуално спечелване на мястото следва при упражня-
ване на търговската дейност да използват единствено електричество за ос-
ветление. Същите могат да използват гл. електромер на Община Балчик или 
да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасантен електромер и 
свързване към системата на Община Балчик, като разходите се поемат от 
фирмата кандидатстваща за тротоарната площ. В края на летният сезон 
ще им бъде определена сума за плащане от Община Балчик.
•Документи за участие:
-Заявление – декларация за участие по образец;
-Декларация в свободен текст, отразяваща желанието на фирмата, отнася-
що се до използване на електроенергия по време на летния сезон - Приложение 
№1;
-Декларация, че лицето ще спазва предмета на дейност на отдаденото тро-
тоарно право - Приложение №2.
•Комплектите с необходимите документи се получават от стая №105, отдел 
“ОХССД” в ОбА – Балчик
•Срокът за приемане на предложения за участие е от 25.02.2022 г. до 
11.03.2022 г. до 15.30 ч. в Информационния център на ОбА – Балчик, адрес пл. 
“21 –ви Септември” № 6. 
       В седем дневен срок след крайната дата на приемане на предложенията 
за участие, комисията разглежда постъпилите заявления и изготвя списък на 
одобрените кандидати. Списъкът се представя за съгласуване на Кмета на 
Община Балчик, след което се поставя на видно място на информационното 
табло в Община Балчик и се публикува в интернет страницата на общината 
- www.balchik.bg.
• Одобрените кандидати следва да заплатят дължимите суми в срок до 
15.04.2022г. на касата на Община Балчик. Тротоарните площи /места, съглас-
но одобрена схема/, за които не е заплатена такса в срок ще бъдат предоста-
вени на други кандидати.
      На всички одобрени и заплатили в срок ще бъдат изготвени Разрешителни 
за извършване на търговска дейност. 
• За справки и допълнителна информация:  0579/710 54 –  Силвия Николова - гл. 
специалист Наеми 

често констатираните лип-
си в ценностната система 
на съвременните деца. Ние 
осъзнаваме отговорната 
задача за формирането на 
национална идентичност 
и патриотични нагласи на 
подрастващото поколение. 
Най-добрият начин, кой-
то не предизвиква задъл-
жение, са практическите 
примери, възприемани 
значително по-бързо и не-
принудено. Няма по-голя-
мо благо за обществото и 
държавата от добре въз-
питаната младеж. За нас е 
важна и отговорна задача 
да създадем условия за 
формирането на българска 
национална идентичност, 
съпричастност и граждан-
ска отговорност.
           Ето защо възникна 
идеята за възстановка на 
казармена клетва, съвмест-
но с Национален военен 
университет „Васил Лев-
ски“ гр. Велико Търново, на 
база подписан меморандум 
за сътрудничество между 
двете институции. Тя ще се 
проведе на 4 март 2022 г. от 
14,00 часа на площад „21 

септември“ в гр. Балчик. 
Също така под егидата на 
Министерство на отбрана-
та на Република България 
и Изпълнителна агенция 
„Военни клубове и воен-
но-почивно дело“ ще бъде 
показана изложбата на д-р 
Илия Вълев от Регионален 
исторически музей – Вели-
ко Търново „Когато момче-
то става мъж… Казармата 
през онези 45 години“. Из-
ложбата ще бъде открита на 
4 март 2022 г. от 15,00 часа 
в зала на Исторически му-
зей – Балчик.
            За реализиране на 
целите на патриотичното 
възпитание е необходимо 
активното включване в ду-
ховния живот на общество-
то както на децата, така и 
на възрастните. Задачата 
на обществените културни 
институции е да поддър-
жат чувството за принад-
лежност към културната 
традиция на нацията, за-
пазването, обогатяването 
на националните ценности, 
както и тяхната приемстве-
ност за всяко следващо по-
коление.

Мерки за опазване на местните растения и 
животни в Европа

На основание Регламент 
(ЕС) № 1143/2014, за опаз-
ване на биологичното раз-
нообразие, Европейската 
комисия предприема прав-
ни действия срещу Бъл-
гария и още 14 държави 
членки. 
До юли 2019 г. Белгия, Бъл-
гария, Кипър, Чехия, Фран-
ция, Гърция, Ирландия, 
Италия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъ-
ния, Словения и Словакия 
не са изготвили, приложи-
ли и съобщили на Комиси-

ята планове за действие по 
отношение на инванзивни-
те чужди видове, които за-
сягат в най-голяма степен 
Съюза. 
Производствата за устано-
вяване на нарушение, об-
разувани срещу България, 
Гърция и Румъния, се отна-
сят и до това, че тези дър-
жави не са създали системи 
за наблюдение на инванзив-
ните видове. Крайният срок 
за тази мярка изтече през 
януари 2018 г. Наличието 
на чужди видове е една от 

петте основни причини за 
загуба на биоразнообразие 
в Европа и по света. Това са 
растения и животни, които 
в резултат на човешка на-
меса, се въвеждат случайно 
или умишлено в естествена 
среда, в която обикновено 
не се срещат. Те предста-
вляват сериозна заплаха за 
местната флора и фауна в 
Европа и по оценки причи-
няват на европейската ико-
номика щети в размер на 12 
млрд. евро годишно.
Освен това, Комисията на-

помня на България, Кипър, 
Гърция, Литва, Люксем-
бург, Румъния и Словакия 
за задължението да пре-
доставят актуализирани 
карти на районите с риск 
от наводнения. Картите са 
основата за изготвянето на 
планове за управление на 
риска от наводнения и след-
ва да обхващат географски-
те райони и потенциалните 
отрицателни последици, за 
да бъдат защитени животът, 
поминъкът и околната сре-
да.                                     БТ

Ролята на ЕС в икономическото, социалното 
и териториално сближаване на регионите

През последните три го-
дини политиката на сбли-
жаване е спомогнала за 
намаляване на територи-
алните и социалните раз-
личия между регионите в 
ЕС, показва публикувани-
ят от Европейската коми-
сия Осми доклад, в който 
се представят напредъкът 
и ролята на ЕС като дви-
гател на регионалното 
развитие. 
Благодарение на финан-
сирането по линия на по-
литиката на сближаване 
БВП на глава от населе-
нието в по-слабо разви-
тите региони се очаква до 
2023 г. да нарасне с до 5 
%. Същите инвестиции са 
допринесли и за намаля-
ване с 3,5 % на разликата 
в БВП на глава от населе-
нието между 10 % най-
слабо развити региони и 
10 % най-развити регио-

ни. Докладът също така 
показва, че благодарение 
на гъвкавостта си, поли-
тиката на сближаване е 
предоставила мигновено 
на държавите членки и 
регионалните и местните 
власти така необходимата 
подкрепа в условията на 
икономически спад и на 
най-тежката криза в по-
следно време.
Ето и някои от основните 
констатации в доклада: 
• Делът на политиката 
на сближаване в източ-
ниците на инвестиции е 
нараснал. Делът на по-
литиката на сближаване 
в общите публични ин-
вестиции е нараснал от 
34 % за програмния пе-
риод 2007—2013 г. на 52 
% за програмния период 
2014—2020 г.
• От 2001 г. насам по-сла-
бо развитите региони в 

Източна Европа догонват 
останалите региони в ЕС. 
В същото време обаче 
много региони, при кои-
то доходите са средни, и 
по-слабо развити регио-
ни, особено в южната и 
югозападната част на ЕС, 
са пострадали от иконо-
мическа стагнация или 
упадък.
• Сближаването между 
държавите членки се е 
ускорило, но регионал-
ните различия в рамките 
на бързо развиващите се 
държави членки са се уве-
личили.
• Заетостта нараства, но 
регионалните различия 
продължават да са по-
големи, отколкото преди 
2008 г.
• Между 2012 г. и 2019 г. 
броят на хората, изложе-
ни на риск от бедност и 
социално изключване, е 

намалял с 17 милиона.
• Регионалното разделе-
ние в областта на инова-
циите в Европа се е уве-
личило поради липсата 
на инвестиции в НИРД и 
слабости при иновацион-
ните екосистеми в най-
слабо развитите региони.
• Населението на ЕС 
застарява и през идните 
години ще започне да на-
малява. През 2020 г. 34 % 
от населението на ЕС се е 
намирало в регион с на-
маляващо население. Оч-
аква се през 2040 г. тази 
стойност да достигне 51 
%.
С новите програми на по-
литиката на сближаване 
за периода 2021—2027 г. 
продължават инвестици-
ите в регионите и хората, 
в тясна координация с 
финансовия капацитет на 
пакета.                           БТ


