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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

26 май 2018 г. Прекрасен концерт на съставите към НЧ “Васил Левски 1959” град Балчик - доказателство за цело-
годишния им упорит труд. председател на читалищното настоятелство: г-жа Даниела Димитрова; читалищен 
секретар г-жа Елица Стайкова; Г-ЖА Галина  Гавраилова - худ. р-л и хореограф на Детска подготвителна група, 
Детска танцова школа, ФТА „Балик”, ТС „Веселие”; г-жа Магдалена Христова диригент на Хор „Добруджанки”; 
г-н Георги Дяков - Школа по гайда; г-жа Марина Морозова -Вокална школа „Септима”.                                                                
                                                                                                                                                               Фото: Маруся КОСТОВА

ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА 
НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959” ГРАД БАЛЧИК

Лучше поздно, чем никогда! 
Откъде започва България?

Дали от земята,на коя-
то си оставил първите 
стъпки, или от слънцето, 
огряло те за първи път с 
топлите си лъчи? А може 
би от първият залък то-
пъл хляб, или от сладката 
приказка на баба за не-
видимите чудесии, кои-
то стават около нас? Кой 
днес може да каже за най 
- силните чувства, кои-
то остават в човешките 
души за цял живот. Лич-
но мен винаги ми треп-
ва сърцето, когато съм 
далеч от България, от 
Балчик и чуя българска 
реч,или песен, ритмите 
на нашите неповторими 
древни народни танци. 

Всичко това е хубаво, 
когато над нас небето е 
мирно, и песните, и при-
казките, и танците звучат 
в мирно време.Днес няма 
континент, държава, къ-
дето да не живеят хора с 
българска кръв и българ-
ско потекло. Това са на-
шите прекършени клон-
ки преди две и повече 
столетия. Но те са живи 
и днес протягат ръка към 
своята прародина: да се 
порадват, да се оплачат, 
или просто да споделят 
своите житейски радости 
и неволи. Нашата малка 
България се радва на тех-
ните успехи, защото те са 
чеда на България и тя ги 

помни. 
Поводът, дами и господа, 
да пиша всичко това днес 
е необичаен. От окърва-
вения Донбас,от мъче-
ническия Донецк, един 
голям патриот Цветан Ге-
тов , председател на дру-
жеството на българите 
“Възраждане”се обърна 
към майка България не 
е за друго, а за морал-
на и духовна поддръж-
ка на българите, които 
живеят в условията на 
братоубийствена война. 
Ние сме съпричастни на 
тяхната болка, ние ос-
ъждаме тази война,ние 
скърбим с хилядите май-
ки и бащи,жени и деца, 

изгубили своите близ-
ки... Приканваме Ви да 
посадите рози, акация, 
цветя, дървета, в знак на 
солидарност с нашите 
братя - българи в Донбас 
и Донецк. Посаденото е 
свидетел на столетна ис-
тория…
С тази малка акция, с 
този жест, ние Ви показ-
ваме, наши братя и сес-
три, че сме съпричастни 
с Вашата болка и страда-
ния.

Ана Малешкова
Бесарабска българка, 

участник в Третия 
междунаоден форум 

„Българско наследство 
през 2017 г.

Община Балчик кандидатства по проект за изграждане на мрежа за безжичен достъп до 
интернет на публични места. В специално изградения портал на инициативата WiFi4EU днес 
точно в 14.00 ч. българско време бе отворена процедурата за кандидатстване. Секунди по-
късно ресорната дирекция в администрацията се похвали с успешно подаване на документите 
по електронен път. По-рано днес от Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията обявиха, че предимство в обработката на документи ще имат 
общините, подали първи заявките си. 
В очакване на ваучери на стойност 15 000 евро за създаване на точки за публичен достъп на 
обществени места са близо 17 000 европейски общини. 

В проекта на администрацията на Балчик е предвидено да има безплатен WiFi достъп по  крайбрежната 
алея до Двореца, както и изграждане на хотспот на всички етажи в Туристическия и информационен център 
“Мелницата”. 
Общата стойност на европейско субсидиране е 120 милиона евро, с които се очаква да бъдат финансирани 8000 
общини от държавите-членки на ЕС. 
Продължителността на проекта ще бъде 3 години, в които местната власт ще заплаща достъпа до интернет, а 
сумата по проекта ще служи за изграждане на мрежа и поддържане на хардуера. 

ОБЩИНA БАЛЧИК 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

по чл.20 (3) от ЗОП
(събиране на оферти с обява)

Обект на поръчката: „Доставка на съдове за сметосъбиране за нуждите 
на община Балчик“
Номер обществена поръчка в АОП: 9076445
За въпроси и допълнителна информация:  Димитър Димитров – дирек-
тор д-я ТЕМСЕ – 0579 71053
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, 
респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември“ 
№ 6, Общинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, тел. 
0579 71046.

информация съгласно чл. 42. ал. 2 от Закон за обществените поръчки
1. всички решения, обявления и покани, свър-

зани с откриването, възлагането, изпълнението 
и прекратяването на обществените поръчки;

-

2. документациите за обществени поръчки, 
с изключение на случаите, при които поради 
технически причини или такива, свързани със 
защита на информацията, не е възможно оси-
гуряване на неограничен, пълен и пряк достъп 
чрез електронни средства;
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3. разясненията, предоставени от възложите-
лите във връзка с обществените поръчки; -

4. протоколите и окончателните доклади на 
комисиите за провеждане на процедурите; -

5. договорите за обществени поръчки и рамко-
вите споразумения, включително приложенията 
към тях;

-

6. допълнителните споразумения за измене-
ния на договорите за обществени поръчки и 
рамковите споразумения;

-

7. обявите за събиране на оферти и поканите 
до определени лица;
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8. становищата на Агенцията по обществени 
поръчки във връзка с осъществявания от нея 
предварителен контрол.

-

9. Съобщения до участници по чл. 43, ал. 4 
ЗОП -

10. Прекратяване възлагането на обществена 
поръчка по чл. 193 -

11. Отговорни лица за подаване на информация 
съгласно чл. 42. ал. 2

Пламена Мерджанова, ст. 
юрисконсулт, 

телефон 0579 71036

С благодарност
24 май е най-светлият 
празник за всички бъл-
гари. Няма нищо по-
красиво от високия дух 
и нищо по-силно от зна-
нието. “Напред науката 
е слънце!”
Тази година Денят на 
българската просвета и 
култура беше особено 
тържествен и вълнуващ 
за гражданите на Бал-
чик, защото изразиха 

своето уважение и по-
чит пред новооткрития 
паметник на Светите 
братя Кирил и Методий. 
Развълнувах се, когато 
разбрах, че един от ини-
циаторите за постро-
яването на паметника 
е г- н Симеон Спиров , 
сега покойник, дълго-
годишен преподавател 
по физика на редица 
гимназисти, завърши-

ли СОУ “Христо Ботев” 
Балчик.
Всеки, на когото е пре-
подавал големият педа-
гог и човек г–н Спиров,  
е съхранил нещичко от 
него.
Бих цитирала Харалам-
пи Харалампиев: “И 
всеки помни по един 
учител-из стръмното 
ръката му подал”.

Люба РАДОСЛАВОВА


