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Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем 

на недвижим имот в с.Оброчище 
при следните параметри:

 
• Цел на търга: Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, пред-

ставляващи 2 бр. медицински кабинети с обща площ 29.50 кв.м, ½ манипулационна, ½ коридор, 
всичко с обща площ 39.40 кв.м, обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 
53120.502.490.2 по КК на с. Оброчище, актувани с АОС 434/ 27.01.2015г.

• Отдаваните под наем общински имоти са за осъществяване на медицинска дейност.
• Начална годишна наемна цена- 1527.14 /хиляда петстотин двадесет и седем лева и четирина-

десет стотинки/ 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 

13.01.2023 г. до 15:00 часа на 27.01.2023 г. на касата на ОбА - Балчик.
• Депозит за участие в търга- 152.71 /сто петдесет и два лева и седемдесет и една стотинка/ без 

ДДС, вносим до 15:00 часа на 27.01.2023 г.
• Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15:30 часа на 27.01.2023 г. в деловодство, 

отдел ГРАО, Община Балчик, пл. „21 септември“ № 6.
• Дата и място на провеждане на търга- 30.01.2023 г. от 10:30 ч. в зала на първи етаж в сградата 

на Община Балчик.
• Оглед на имота - обезпечава се от служител на отдел „Образование, хуманитарни, социал-

ни 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 71054

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем 
на недвижим имот в в.з. „Овчаровски плаж“ гр. 

Балчик при следните параметри:
 

• Цел на търга: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, предста-
вляващ терен с площ 10 кв. м., част от ПИ№02508.5.22 по кадастрална карта на гр. Балчик, в. з. 
„Овчаровски плаж“ за поставяне на павилион за продажба на кафе и закуски, за срок от 5 години

• Отдаваният под наем общински имот е за поставяне на павилион с площ 10.00 кв.м за из-
вършване на търговска дейност

• Начална годишна наемна цена - 156.60лв. 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 

13.01.2023 г. до 15.00 часа на 27.01.2023 г. от касата на ОбА - Балчик.
• Депозит за участие в търга - 15.66 лв. без ДДС, вносим до 15.00 часа на 27.01.2023г.
• Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 27.01.2023г. в деловодство, 

отдел ГРАО, Община Балчик, пл. „21 септември“ № 6.
• Дата и място на провеждане - 30.01.2023 г. от 14.00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Об-

щина Балчик.
• Оглед на имота - обезпечава се от служител, отдел „Образование, хуманитарни, социални и 

стопански дейности“, след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръж-
на документация в стая № 105 в ОбА - Балчик

• За справки и допълнителна информация: 0579/71054

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 на част от общински имот - публична общинска собстве-
ност - представляващ терен в с. Кранево с площ 30 кв.м., част от ПИ №39459.503.243, актуван 
с АОС 496/25.04.2019г., за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност 
в изпълнение на Решение №652, Протокол №38 от 29.11.2022 г. на Общински съвет - Балчик.“

• Отдаваниият под наем част от общински имот е за - поставяне на поставяем обект за извърш-
ване на търговска дейност.

• Начална годишна наемна цена - 874.80 лв./осемстотин седемдесет и четири лева и осемдесет 
стотинки/ 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 

13.01.2023 г. до 15:00 часа на 27.01.2023 г. на касата на ОбА - Балчик.
• Депозит за участие в търга - 87.48 лв. /осемдесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки/ 

без ДДС вносим до 15:00 часа на 27.01.2023 г.
• Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15:30 часа на 27.01.2023 г. в деловодство, 

отдел ГРАО, Община Балчик, пл. „21 септември“ № 6.
• Дата и място на провеждане - 30.01.2023 г. от 10:00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Об-

щина Балчик.
• Оглед на имота - обезпечава се от служител на отдел „Образование, хуманитарни, социал-

ни 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 с тайно наддаване за отдаване под наем 
на недвижим имот в гр. Балчик 

при следните параметри:
 

• Цел на търга: Отдаване под наем на части от имот - публична-общинска собственост, пред-
ставляващи Паркинг „Двореца“ с площ 1205 кв. м, обособена част от ПИ №02508.7.138 по ка-
дастралната карта на гр. Балчик, 50 броя паркоместа по алея „Ехо“ /от бивш летен кинотеатър 
до паркинг „Двореца“/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път“ /от паркинг „Двореца“ до 
кръстовището/, обособени части от ПИ №02508.7.138 за срок от 5 години

• Начална годишна наемна цена:
- За паркинг „Двореца“ с площ 1 205 кв. м - 5 639.40 лв /пет хиляди шестстотин тридесет и де-

вет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС
- За паркоместа, с обща площ от 900 кв. м. - 4 212.00 лв. /четири хиляди двеста и дванадесет 

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 

13.01.2023 г. до 15.00 часа на 27.01.2023 г. от касата на ОбА - Балчик.
• Депозит за участие в търга:
- За паркинг „Двореца“ с площ 1 205 кв. м - 563.94 лв. /петстотин шестдесет и три лева и девет-

десет и четири стотинки/ без ДДС и 676.73 лв. /шестстотин седемдесет и шест лева и седемдесет 
и три стотинки/ с ДДС, вносим до 15.00 часа на 27.01.2023г.

- За паркоместа, с обща площ от 900 кв. м. - 421.20 лв. /четиристотин двадесет и един лев и два-
десет стотинки/ без ДДС и 505.44 лв. /петстотин и пет лева и четиридесет и четири стотинки/ с 
ДДС, вносим до 15.00 часа на 27.01.2023г.

• Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 27.01.2023г. в деловодство, 
отдел ГРАО, Община Балчик, пл. „21 септември“ № 6.

• Дата и място на провеждане - 30.01.2023 г. от 14.30 ч. в зала на първи етаж в сградата на Об-
щина Балчик.

• Оглед на имота - обезпечава се от служител, отдел „Образование, хуманитарни, социални и 
стопански дейности“, след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръж-
на документация в стая № 105 в ОбА - Балчик

• За справки и допълнителна информация: 0579/71054

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем 
на недвижим имот в с. Соколово 

при следните параметри:
 

• Цел на търга: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, пред-
ставляваща 1 бр. медицински кабинет и ½ коридор с обща площ 22.00 кв. м, обособена част от 
Здравна служба - сграда с идентификатор № 67951.501.326.2 по КК на с. Соколово, актувана с 
АОС 398/ 07.11.2014г.

• Отдаваните под наем общински имоти са за осъществяване на медицинска дейност.
• Начална годишна наемна цена- 852.72 /осемстотин петдесет и два лева и седемдесет и две 

стотинки/ 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 

13.01.2023 г. до 15:00 часа на 27.01.2023 г. на касата на ОбА - Балчик.
• Депозит за участие в търга- 85.27 /осемдесет и пет лева и двадесет и седем стотинки/ без ДДС, 

вносим до 15:00 часа на 27.01.2023 г.
• Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15:30 часа на 27.01.2023 г. в деловодство, 

отдел ГРАО, Община Балчик, пл. „21 септември“ № 6.
• Дата и място на провеждане на търга- 30.01.2023 г. от 11:00 ч. в зала на първи етаж в сградата 

на Община Балчик.
• Оглед на имота - обезпечава се от служител на отдел „Образование, хуманитарни, социал-

ни 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 71054

Община Балчик получи 
одобрение за проект

Чрез него ще бъде закупено сценично оборудване за селата Оброчище, Гурково и Стражица и 
ще бъдат осигурени сценични подиуми, озвучителна и осветителна апаратура. Общата стойност 
на проекта е в размер на 68 761 лева, които се осигуряват от Програмата за развитие на селските 
райони чрез Местната инициативна група Балчик - Генерал Тошево, Мярка 7.5 „Инвестиции за 
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

В трите балчишки села се провеждат традиционни събори, както и нови артистични събития, 
които имат нужда от очакваната по проекта техника.

Открива се изложба „Храмът на Понтийската майка на Боговете – Кибела от Дионисополис” в 
зала „Клуб на народния представител“ на 11.01.2023 г. от 11:30 часа в Народното събрание на Ре-
публика България. Тя е посветена на 15 години от откриването на античният храм в гр. Балчик., 
който е определян от археолозите като „откритието на века“ и представлява най-добре запазе-
ният елинистически храм на богинята Кибела на Балканския полуостров. Намерените надписи 
и мраморни пластики са изключително важни културни ценности, отразяващи религиозния и 
обществен живот в Дионисополис /Балчик/ в периода III в. пр. Хр. – IV в. сл. Хр. – съобщава г-
жа Радостина Енчева, директор на ИМ Балчик.

Балчиклии, живеещи в София, заповядайте заедно 
с депутатите да видите Кибела


