
 	 	 	 	 	 	 	 ОБЩИНА          26 октомври - 1 ноември 2022 г.2

На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС - Балчик, приета  с  
Решение  №238/27.02.2009 г. на  ОбС-Балчик,  Решения № 613/23.09.2022 г.,  № 614/23.09.2022 
г.,№ 615/23.09.2022 г.  на Общински съвет Балчик  и във връзка със Заповед  № 
1287/10.10.2022 г.  на Кмета на Община Балчик.
 ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна 

общинска собственост, както следва:  
               1. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.74 по кадастралната 
карта на град Балчик, местност „Двете чешми”, община Балчик  с площ 690.00 м2, при начална цена за 
провеждане на търга 21 510.00 лева  /двадесет и една хиляда петстотин и десет лева/
               2. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.55 по кадастралната 
карта на град Балчик, местност „Двете чешми”, община Балчик  с площ 231.00 м2, при начална цена за 
провеждане на търга 7 200.00 лева  /седем хиляди и двеста лева/.
               3. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.83 по кадастралната 
карта на град Балчик, местност „Двете чешми”, община Балчик  с площ 475.00 м2, при начална цена за 
провеждане на търга 14 810.00 лева  /четиринадесет хиляди осемстотин и десет лева/
               Търгът ще се проведе на 09.11.2022 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 24.10.2022 г. до     07.11.2022 г. 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 07.11.2022 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  07.11.2022 г. 
информационния център на Община Балчик.

 За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева

Търг с тайно наддаване за продажба на имоти в 
местност “Двете чешми”

На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС - Балчик, приета  с  
Решение  №238/27.02.2009 г. на ОбС-Балчик,  Решения  № 584/28.07.2022 г., № 612/23.09.2022 г. 
на Общински съвет Балчик  и във връзка със Заповед    № 1286/10.10.2022 година на Кмета на 
Община Балчик.                                   
               ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна 

общинска собственост, както следва:  
               1. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор №  02508.55.85 по кадастралната 
карта на град Балчик, с площ  6 961.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 278 440.00 лв /двеста 
седемдесет и осем хиляди четиристотин и четиридесет лева/
              2. Незастроен поземлен имот с идентификатор №  06793.502.16 по кадастралната карта на село 
Брястово, община Балчик, с площ  3 607.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 13 923.00 лв /
тринадесет хиляди деветстотин двадесет и три лева/
               Търгът ще се проведе на 08.11.2022 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 24.10.2022 г. до  07.11.2022 г. 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 07.11.2022 г.
 Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  07.11.2022 г. 
информационния център на Община Балчик.
 За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева    

Търг с тайно наддаване за продажба на 
недвижими имоти в с. Брястово и град Балчик

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1325/17.10.2022г. 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 имот - публична общинска собственост, представляващ терен 
на ул. „Черно море”, обособена част от ПИ№ 02508.82.145, по кадастрална карта на гр. Балчик.
• Отдаваният под наем общински имот е за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания с 
площ 5.00 кв.м
• Начална годишна наемна цена - 81.90 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 21.10.2022 г. до 
15:00 часа на 04.11.2022 г. от касата на ОбА - Балчик.
• Депозит за участие в търга -8.19 лв. без ДДС, вносим до 15:00 часа на 04.11.2022г.
• Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15:30 часа на 04.11.2022г. в деловодство, отдел 
ГРАО, Община Балчик, пл. “21 септември” № 6.
• Дата и място на провеждане - 07.11.2022 г. от 10:30 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: 0579/7 10 54

Търг за отдаване под наем на терен от 
ул. “Черно море”, гр. Балчик

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1324/17.10.2022г. 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 имот - публична общинска собственост, представляващ 
терен в гр. Балчик, ул. “Д-р Желязко Бончев” в ж.к. „Балик”, част от ПИ№ 02508.76.48, по кадастрална карта 
на гр. Балчик
• Отдаваният под наем общински имот е за поставяне на павилион с площ 10.00 кв. м за извършване на 
търговска дейност
• Начална годишна наемна цена - 163.80 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 21.10.2022 г. до 
15:00 часа на 04.11.2022 г. от касата на ОбА - Балчик.
• Депозит за участие в търга -16.38 лв. без ДДС, вносим до 15:00 часа на 04.11.2022г.
• Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15:30 часа на 04.11.2022г. в деловодство, отдел 
ГРАО, Община Балчик, пл. “21 септември” № 6.
• Дата и място на провеждане - 07.11.2022 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

Търг за отдаване под наем на част от терен в 
гр. Балчик, ул. “Д-р Желязко Бончев”

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1326/17.10.2022г. 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 имот - публична общинска собственост, представляващ 
тротоар в гр. Балчик, ул. “Струма”, част от ПИ № 02508.69.104 по кадастрална карта на гр. Балчик
• Отдаваният под наем общински имот е за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент с площ 
1.01 кв. м
• Начална годишна наемна цена - 49.38 лв. без ДДС.
• Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
• Срок на договора: три години
• Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 21.07.2022 г. до 
15.00 часа на 04.11.2022 г. от касата на ОбА - Балчик.
• Депозит за участие в търга - 4.94 лв. без ДДС, вносим до 15.00 часа на 04.11.2022г.
• Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 04.11.2022г. в деловодство, отдел 
ГРАО, Община Балчик, пл. “21 септември” № 6.
• Дата и място на провеждане - 07.11.2022 г. от 11.00 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

Търг за отдаване под наем на част от тротоар в 
гр. Балчик, ул. “Струма”

На 17 октомври в Основно училище „Антим I” се проведе практическо занятие”Учебна 
евакуация при пожар”. Със сигнал за пожар и извеждане на учениците в безопасна среда 
започна занятието. За правилните действия при излизане от „горящата” сграда учители и 
ученици бяха поздравени. Припомнени са основните правила за действие при пожар.  
                                   Фото: Румяна ПЕТРОВА

Учение за евакуация при пожар в 
ОУ “Антим I” Балчик

ОБЯВА:
Продавам Daewoo Matiz, 2001 г., 156 000 км., 750 лв. 

Лош външен вид. Тел: 0897 233 643 /5-1/

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!
От 13.09.2022г. До 05.12.2022г. Започва Националната програма за 
профилактика на оралните заболявания, която предвижда БЕЗПЛАТНО 
СИЛАНИЗИРАНЕ ( запечатване ) на първите постоянни дъвкателни 
зъби на деца от 5 до 8 годишна възраст с цел предпазване от развитие на 
кариес. При желание от Ваша страна децата Ви могат да се възползват от 
тази профилактична процедура в следния стоматологичен кабинет :

Д-Р БОРЯНА ДЯКОВА тел. 0887 238 294
Д-Р СТАНИСЛАВА НИКОЛОВА, тел. 0887 236 994 Гр. Балчик, ул. “ Инж. Иван Чернев “ 
4 (срещу хлебозавода). Информация може да получите на място в кабинета.

Европейската комисия лансира 
амбициозна инициатива 
на стойност 20 млн. евро в 
подкрепа на украинската 
иновационна общност. Чрез 
целенасочено изменение 
на работната програма 
на Европейския съвет по 
иновациите (ЕСИ) за 2022 
г. новата инициатива ще 
подпомогне най-малко 200 
украински новосъздадени 
високотехнологични дружества 
с до 60 000 евро за всяко 
от тях. ЕСИ ще предоставя 
и нефинансова подкрепа 
– консултантски услуги за 
развиване на дейността и 
възможности за партньорства 
Инициативата ще повиши 
капацитета на украинските 
иноватори да взаимодействат 
с европейската иновационна 
екосистема, да завладяват 

Чрез Европейския съвет по иновациите ЕС подкрепя с 
20 млн. евро украинските новосъздадени дружества

нови пазари и да се ползват от 
европейските инструменти за 
финансиране.
Мария Габриел, комисар по 
въпросите на иновациите, 
научните изследвания, 
културата, образованието 
и младежта, заяви: „Преди 
руското нашествие 
Украйна имаше динамична 
среда за създаване на 
технологични дружества 
и над 1600 новосъздадени 
дружества. С новата 
инициатива ще се запази 
този напредък, ще се укрепят 
връзките с европейската 
иновационна екосистема, 
така че украинските 
новосъздадени дружества 
да могат да бъдат възлов 
фактор в икономическото 
възстановяване.“
Помощта в размер на 20 

млн. евро ще бъде изплатена 
чрез конкурентна покана за 
представяне на предложения 
за общоевропейска 
мрежа на сдружения на 
новосъздадени дружества 
в подкрепа на украинските 
заинтересовани страни в 
областта на иновациите. Ще 
бъдат осигурени полезни 
взаимодействия със 
съответните инициативи на 
ЕС, като например мрежата 
„Enterprise Europe“. С тази 
покана с начало 23 юни 
Европейският съвет по 
иновациите (ЕСИ) ще осигури 
непрекъснатост на дейността 
на украинските технологични 
дружества и ще насърчи техния 
растеж. Инициативата може 
да помогне на украинските 
новосъздадени дружества да се 
подготвят за кандидатстване за 
бъдещо финансиране от ЕСИ.


