ОБЩЕСТВО

Традиционна среща за обмяна на опит на
клубовете на хората със здравословни
проблеми от Североизточна България

Месец март е наситен
с празници. Започва с 1
март (Баба Марта). Следва
Националният празник 3
март. Продължава с Международния празник на
жените 8 март. И завършва с Лазарица, която тази
година се пада на 31 март.
Искам да отбележа още
един ден в този месец –
24 март. В този ден 6 клуба от пет града - Добрич,
Балчик (клуб „Хинап”, с
председател Димка Малева и Диабетно дружество
с председател г-жа Марияна Стамова), Генерал
Тошево и Нови Пазар се
срещнаха, за да изслушат
ежегодния отчет на Олег
Темелков от град Добрич
за резултатите от изтеклия
период.Така се случи, че
миналата събота, когато се
събрахме, съвпадна с още
един мартенски празник 24 март, Деня на Земята.
Всички хора, живеещи на

тази планета, са органична част от околния свят.
Никой не трябва да губи
надежда. Дори и малките
неща могат да помагат –
само усмивка, докосване,
няколко приятни думи.
Не говоря за общуването,
което е важно за всички.
Хората се радват на всяка
възможност да излизат от
своето ограничено пространство. Това ми е познато от личен опит, когато не
можех да ходя след сериозна травма. Сега наблюдавам моята приятелка
Тьярда Месинга, която се
движи като използва инвалидна количка. В къщата
има парапет на стълбата
и многобройни ръкохватки по стените на къщата
и в градината, направени за нея от нейния син.
Тьярда е в това състояние
през последни пет години.
Възхищавам се на силата
на нейната воля. Тьярда се

приспособява към сегашните условия на живота си
и прави всичко да съществува пълноценно – готви,
чисти къщата, грижи се
за многобройните цветя
в градината, рисува и използва всяка възможност
да общува с хората.
Много хора бяха на срещата в Добрич, въпреки
хладното време. Сред тях
доста са с намалена подвижност. Затова те бяха
със своите придружители.
Приятно е да видиш, че
те не са самотни, че имат
хора наоколо, които не са
безразлични към тях, че
са обкръжени с любов и
грижа. Това е най-важното. Никой не е застрахован от болест и злополука.
Голямата зала в ресторанта имаше място за
масите на всички гости и
за танци. Домакините –
Сдружение на инвалидите
„Надежда” град Добрич, с

председател Олег Темелков, организираха посрещане с хляб и сол, жива
музика и хубав танцов
репертоар. Гостите също
не бяха дошли с празни
ръце – те поднесоха на
всички подаръци за пролетен привет и пролетно
настроение. Балчишката
група изпълни песните
„Ой, Лазаре” и „Приятели”.
Пенка Димитрова прочете
свои стихотворения. Едно
от тях вече е напечатано
във вестник „Балчишки
телеграф”, посветено на
140-годишнината от Освобождението от турско
иго. И едно ново, написано току-що на салфетката.
Пенка често пише така,
изведнъж и талантливо.
Имаше индивидуални изпълнители от клубовете,
които зарадваха присъстващите със своите песни
. Сред тях Софка Димитрова (Балчик), Мариан
Иванов (Генерал Тошево)
и една жена също от Генерал Тошево, с прекрасно
изпълнение. За съжаление
не знам нейното име.
Мисля, че всички участници на срещата в Добрич на 24 март останаха
доволни от мероприятието и имат само едно пожелание: „Да не намаляват
съвместно изразените радости!”
Людмила ПЕТРОВА

Международна художествена изложба „Истинност,
Доброта, Търпение” гостува на Двореца в Балчик
В последния мартенски
петък Двореца в Балчик
представя международната художествена изложба „Истинност, Доброта,
Търпение”. Основоположник и един от основните
художници на изложбата
е професор Кунлун Джан,
завършил Института по
Изкуства на Китай със
специалности „техники
на рисуване с маслени
бои“, „китайска живопис“
и „скулптура“. Около него
са се обединили много талантливи, както нови, така
и титуловани, художници
като Катлийн Гилис, Чунци Яо, Руейджън Гу, Уейсин Уан, Ейми Лий, Бен
Ли, Ишиоу Джоу, Сяопин
Чън, Джънпин Чън, Юен
Ли, и други. Някои от тях

са емигранти, живеещи
в САЩ, Канада, Тайван,
Тайланд и Япония.
Сама по себе си изложбата е своеобразно възраждане на красотата и
изяществото на ренесансовото изкуство. Вдъхновени от традиции и божественост, художниците
рисуват – често в сътрудничество – истории, лично преживени от тях или
споделени им от практикуващи Фалун Дафа от
целия свят. Художниците
са също така отдадени
да възродят значението
на изящното изкуство и
морала за хората в обществото.
Картините
пресъздават
истории и събития, свързани с древната китайска

практика за
самоусъвършенстване
Фалун Гонг
(известна
още с името
Фалун Дафа).
Фалун Гонг
се базира на
универсалните принципи
на Вселената
- истинност,
доброта и търпение. Изложбата ще бъде
открита
на
30 март (петък) от 17ч в
каменна зала
на ДКИ КЦ
„Двореца” и
ще остане там
до 8 април.
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Стъпквайки на своите постижения, авторитетно управление и дейността си в
националните и международните среди, преди година БКА се зае с „меко” въвеждане на международни
правила в създаването и из-

даването на картографска
продукция у нас. Избран бе
пътя на доброволното сертифициране и устояването
на процедура с академичен
привкус.
Дълго време никой не се
осмели да поеме по строгата пътека на сертифи-
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Публичен търг с тайно наддаване за
продажба на недвижими имоти, частна
общинска собственост в с. Соколово
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 , изм. и доп. с Решение
748/17.02.2011 г.; Решение № 296 от 25.01.2018 г., Решение № 311 от 22.02.2018
г., на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 236/21.03.2018. г.
на Кмета на Община Балчик.
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,
частна общинска собственост, както следва:
1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ Х, кв. 44 по ПУП на село
Соколово, община Балчик, представляващ ПИ № 67951.501.842 по кадастралната
карта на село Соколово с площ 1 356.00 м2, при начална цена за провеждане на
търга 10 848 лева /десет хиляди осемстотин четиридесет и осем лева/ без ДДС.
2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХІІІ, кв. 32 по ПУП на село
Соколово, община Балчик, представляващ ПИ № 67951.501.1106 по кадастралната
карта на село Соколово, община Балчик с площ 1 212.00 м2, при начална цена
за провеждане на търга 9 696 лева /девет хиляди шестстотин деветдесет и шест
лева/ без ДДС.
Търгът ще се проведе на 17.04.2018 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 02.04.2018 г. до
16.04.2018 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 16.04.2018 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в
срок до 16.00 ч. на 16.04.2018 г. в Информационния център на Община Балчик.
За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Денева
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„Разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа
на с. Оброчище, община Балчик“
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП
Публично състезание
ОБЩИНА БАЛЧИК
1. Наименование на възложителя.
гр. Балчик, пл. “21-ви септември”
№6
„Разширение и рехабилитация
2. Обект, предмет и кратко описание на на водопроводната и канализационна мрежа на с. Оброчище,
поръчката.
община Балчик“
3. Условия, на които следва да отговарят
участниците, включително изискванията за
посочени са в обявлението и
финансови и икономически условия, технидокументацията
чески способности и квалификация, когато
е приложимо.
4. Срок за подаване на офертите.
02.05.2018 г. 16.00 ч.
5. Срок на валидност на офертите.
90 дни
Икономически най–изгодната
6. Критерия за възлагане, включително
оферта
показателите за оценка и тяхната тежест.
7. Дата и час на отваряне на офертите.
8. Обособени позиции, когато е приложимо.
9. Друга информация, когато е приложимо.

03.05.2018 г. от 10:00 часа

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2018-0009
За въпроси и допълнителна информация:   Димитър Димитров – директор
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

21 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ГОРАТА
кацията на картографски
продукт. Една година след
нейното въвеждане са
гласувани, удостоени и
огласени само два картографски продукта. Вторият
от тях – картата „СТРАНДЖА/ЙЪЛДЪЗ Е ПЛАНИНАТА БЕЗ ПОЖАРИ“ в
мащаб 1:100 000 на над 13
100 км² горска територия,
обхваща държавната граница между РБългария и
РТурция по протежение на
182 км. Картата ще остане
в историята на българската
картография като пионерен
проект в съвместната работа между български и турски картографи и лесовъди.

29 март - 4 април 2018 г.

На 27 февруари 2018 г. УС
на БКА удостои проекта
със сертификат № 0002 за
качество на картографски
продукт. Това стана след
като с успех беше показан
на изложба в Бразилия и
отчетен от турската страна за принос в участието в
Международната година на
картата.
По този повод се обърнахме към д-р Стефан Пейков,
член на БКА и ръководител
на международния екип
осъществил трансграничния проект, който освен
карта, включва и стратегия
за борба с горските пожари
в Странджа планина.
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зани с откриването, възлагането, изпълнението и
прекратяването на обществените поръчки;
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2. документациите за обществени поръчки, с
изключение на случаите, при които поради техни2018чески причини или такива, свързани със защита
t02_ 2 5 7 0 3 - 2 1
на информацията, не е възможно осигуряване на docs.zip
kB
16:15
неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;
3. разясненията, предоставени от възложителите
във връзка с обществените поръчки;
4. протоколите и окончателните доклади на
комисиите за провеждане на процедурите;
5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията
към тях;
6. допълнителните споразумения за изменения
на договорите за обществени поръчки и рамковите
споразумения;
7. обявите за събиране на оферти и поканите до
определени лица;
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

-

