
 	 	 	 	 ОБЩИНА	                              16 ноември - 22 ноември 2022 г.  5
Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими 

имоти в местност “Двете чешми”, гр. Балчик
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 № 636/20.10.2022 г.,  № 637/20.10.2022 г.,№ 638/20.10.2022 г., № 
639/20.10.2022 г.  на Общински съвет Балчик  и във връзка със Заповед  № 

1440/03.11.2022 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 № 02508.81.19 
по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми”, община Балчик  
с площ 471.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 14 767.00 лева  /
четиринадесет хиляди седемстотин шестдесет и седем лева/
 2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.41 
по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми”, община Балчик  
с площ 522.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 16 366.00 лева  /
шестнадесет хиляди триста шестдесет и шест лева/.
 3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.155 
по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми”, община Балчик  с 
площ 372.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 11 663.00 лева  /единадесет 
хиляди шестстотин шестдесет и три лева/.
 4.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.27 
по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми”, община Балчик  с 
площ 685.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 21 476.00 лева  /двадесет и 
една хиляди четиристотин седемдесет и шест лева/.
Търгът ще се проведе на 29.11.2022 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 14.11.2022 г. до     25.11.2022 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 25.11.2022 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 
16.00 ч. на  25.11.2022 г. информационния център на Община Балчик.
 За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева     

Заповед №1478 от 10.11.2022 г. за предоставяне под 
наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, Решение № 
640/20.10.2022г. от проведено заседание по Протокол №37 на Общински 
съвет Балчик и писмо с вх. №24-00-1445/02.11.2022г. от Началника на 
„Общинска служба по земеделие” Балчик,

Н А Р Е Ж Д А М:

 І. За стопанската 2022/2023 год. обработваните части от земеделски имоти с начин на 
трайно ползване - полски път на територията на Община Балчик, които са включени 
в масиви за ползване съгласно Заповедите по чл37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и за които има 
подадени заявления по чл.75б, ал.1 от ППЗСПЗЗ да бъдат предоставени за ползване 
на съответния ползвател, както следва....

  ЗА ПОДРОБНОСТИ ПОСЛЕДВАЙТЕ СЛЕДНИЯ ЛИНК - https://bit.ly/3TwRnvF  

Кампания за събиране на излязло от УПОТРЕБА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 
ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНАТА
Община Балчик съвместно с „Кресметал” ЕООД организира Кампания за 
събиране на излязло от УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО 
ОБОРУДВАНЕ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНАТА
На 21, 22 и 23 ноември 2022 г.  представители на фирма „Кресметал” 

ЕООД, ще се проведе кампания за събиране от гражданите на излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване (телевизори, перални, готварски печки, 
микровълнови печки, компютри и др.) в  населените места на територията на община 
Балчик.
Гражданите могат да се освободят от неработещите си електроуреди, като в срок до 
18.11.2022 г. подадат заявка за извозване.
Заявки за извозване могат да се подават в Община Балчик на тел. 0579 71045, на 
електронен адрес eko@balchik.bg или в кметствата на населените места.
График:
21 ноември - с. Дропла, с. Змеево, с. Пряспа, с. Дъбрава, с.Безводица, с.Сенокос, 
с.Соколово, с.Царичино, с.Гурково, с.Тригорци, с. Кремена, с. Брястово;
22 ноември - с. Стражица, с.Храброво, с.Бобовец, с.Ляхово, с.Кранево, с.Оброчище, 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МИНИМАЛНИ 
И МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА

ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА 2023 г.

На основание чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните 
превози и чл.24, ал.5 и ал.6 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. 
за таксиметров превоз на пътници, общинските съвети определят 
минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 

един километър пробег по съответната тарифа за следващата година, валидни 
за територията на съответната община. Решението на общинския съвет за 
определяне на тези цени, представлява общ административен акт, съгласно 
чл.65 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). В този смисъл, за да е 
налице законосъобразно протичане на производството по издаване на общия 
административен акт, следва да се изпълни разпореждането на чл.66 от АПК, 
като предложението за актуализация на минималните и максималните цени за 
таксиметров превоз на пътници се оповести публично, чрез средствата за масово 
осведомяване.
На 28.09.2022 г., в Община Балчик е внесено Заявление №94-00-1429/28.09.22 г. от 
таксиметрови превозвачи, извършващи таксиметров превоз на територията на 
общината за актуализация на цените на таксиметровите услуги, както следва:
1. Предложени нови минимални и максимални цени:
       Минимален размер    Максимален размер

Дневна тарифа  1.40 лв.     2.50 лв.

Нощна тарифа  1.70 лв.      2.80 лв.

2. Действащи към момента цени, приети с Решение № 468, Протокол №32/29.11.2018 г. 
на Общински съвет Балчик:
      Минимален размер   Максимален размер

Дневна тарифа  1.00 лв.                                 1.80 лв.

Нощна тарифа  1.50 лв.                  2.00 лв.
3. Мотивите, изложени в предложението за актуализация са свързани с растящата 
инфлация:
3.1. Повишаване цените на горивата
3.2. Повишаване цените на консумативите и услугите, използвани за поддръжка на 
автомобилите
3.3. Повишаване цените на задължителните застраховки
На основание чл.69, ал.2 от АПК, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен 
срок от публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на Община 
Балчик и във вестник „Балчик” за даване на предложения и становища, относно 
предложението за актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров 
превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за 2023 година, 
които могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация на 
адрес: гр. Балчик, пл.”21-ви септември” №6, в рамките на работното време от 08.00ч. 
до 16:30ч., или чрез факс: 0579/74118, официалната служебна електронна поща на 
Община Балчик - mayor@balchik.bg или през Системата за сигурно електронно 
връчване на Министерство на електронното управление https://edelivery.egov.bg/.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

Изнесени за месец ноември приемни за 
граждани по съставни общини с регионалния 

представител на Комисия за защита от 
дискриминация/КЗД/

ГРАФИК ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 г,
Изнесени приемни за граждани по съставни общини с
регионалния представител на Комисия за защита от дискриминация/КЗД/

ОБЩИНА ШАБЛА -  08.11.2022г. /вторник/ от  10.30ч.  до 12.00ч.                           
ОБЩИНА БАЛЧИК - 16.11.2022г. /сряда/ от 10.30ч. до 12.30ч.                                      
ОБЩИНА КРУШАРИ - 22.11.2022г. /вторник/ от 10.30ч. до 12.00ч.
Комисията за защита от дискриминация е специализиран  орган, призван да провежда 
държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на 
всички граждани на територията на Република България.  Различията между хората, 
основани на пол, възраст, увреждане, раса,  етнос,  религия, обществено положение, 
както и на какъвто и да било друг признак,  не могат и не бива да стават причина за 
неравенство,  привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност.
Регионалният представител на Комисията консултира граждани, които са били обект 
на дискриминационни действия в работата, на улицата, в училище, в общината, в 
здравното заведение, в магазина, тези които се чувстват с нарушени права заради 
недостъпна архитектурна среда или редица други практики на дискриминация, и  им 
оказва методическа помощ при подаване на жалби, сигнали, ако това  е необходимо.
Координати на регионалното представителство на КЗД в Добрич:
пл. „Свобода” № 5, ет.8, стая 801/802, 803;
Тел:  058/620 636;  
GSM: 0895/507 340; 
e-mail: dobrich.kzd@kzd.bg
Ширин Касаб - Регионален представител
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