ОБЩЕСТВО
За три плажа в област Добрич договорите за
наем са удължени

Балчиклии мечтаят за по-голямата плажна ивица, която изгубиха и за още по-красива крайбрежна алея.
Фото: Маруся КОСТОВА, 2010 г.
Три анекса за удължаване на договорите за наем на морски
плажове са подписани
през 2016 г. - „Балчик –
централен“, „Нов плаж
Балчик“ и „Иканталъка 1“. Това става ясно
от годишния отчет за
работата на областния

управител Детелина
Николова.
Организирани и извършени са процедури
по предаване на наематели на обекти изключителна държавна
собственост - морски
плажове „Божурец –
Топола 2“, „Балчик –

Двореца“ и „Кранево
-Международен детски
лагер“. Извършени са
проверки относно изпълнението на задълженията по договорите
на наемателите на морски плажове, отдадени
под наем от Областния
управител на област

Добрич.„Балчик – централен“, „Нов плаж
Балчик“ и „Иканталъка 1“. Това става ясно
от годишния отчет за
работата на областния
управител Детелина
Николова.
Организирани и извършени са процедури
по предаване на наематели на обекти изключителна държавна
собственост - морски
плажове „Божурец –
Топола 2“, „Балчик –
Двореца“ и „Кранево
-Международен детски
лагер“. Извършени са
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Шабла ще бъде домакин на трансгранично издание
на Добруджанския конкурс за вино

Народен хор „Росна китка“ към Дружеството на военноинвалидите и военнопострадалите - Балчик, с ръководител Стойка
Георгиева, взема награди, където и да отиде на фестивал. Миналата година беше класиран на Празника на добруджанското вино
в МОЛ Варна. Снимката е от участието им в етнофестивала в
с.Казаклия, АТО Гагаузия, където обраха всички награди.
Фото: Людмила ПЕТРОВА
Областите Добрич, Тодоров, Народен хор от нашата Община бяха
Силистра и Варна, ще „Росна китка” с ръково- народният хор „Текенски
изпратят за Празника на дител Стойка Георгиева напеви” с.Оброчище и ФГ
добруджанското вино, и Група за народни песни „Блага дума” с.Сенокос.
който ще се проведе в от с.Стражица, с ръковоНашите балчишки
деня на Трифон Зарезан - дител Стефка Великова, представители са специ14 февруари, в Шабла над наградени миналата сед- ално поканени от органи20 читалищни и клубни мица за участието си в XI заторите – Община Шасамодейни състави, които Национален преглед на бла, НЧ „Зора - 1984“гр.
ще покажат чрез песни художествената самодей- Шабла и „Добруджанска
и танци как се заряз- ност на пенсионерските Зимница”. Събитието е
ва лозето, как се копае, и читалищни колекти- под патронажа на кмета
как се налива виното и ви. Отличията им връчи на град Шабла Мариян
как се пие. От Община кметът Николай Ангелов Жечев.
Балчик ще се включат и председателят на ОбС
Прочутото домашно
Общинският пенсионер- на пенсионерите Ангел добруджанско вино, фолски хор с диригент Тодор Събев. Други наградени клорна програма и етно-

графия ще се представят
и от румънски производители от Северна Добруджа, реколта 2016 г.
Младо вино ще се пие от
над 500 души – участници, ще се дегустира от
специално жури. Участниците ще се състезават
в две категории - вина
от сортове типични за
региона на Добруджа червени и бели, и вина
от европейски сортове червени и бели.
Ще има добруджанско
вино, заедно с погачи,
обредни пити, ястия безмесни и с месо и др. Те
ще бъдат аранжирани на
търговски щандове и ще
се предлагат за продажба
на гостите на празника.
В традиционния за
местните жители конкурс
за домашно мезе сръчните добруджанки ще се
състезават в категориите
месни, млечни и безмесни мезета. Участниците
ще бъдат оценявани от
трима кулинарни критици
от град Добрич с председател Даниела Аврамова.
Допускат се индивидуални участници в конкурса за най-добро вино с
предварително записване.
Резултатите от балчишкото представяне – в следващия брой.
/Б.Т./

ОБЯВА
ОБЩИНА БАЛЧИК
На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед №74/ 03.02.2017г. на
Кмета на община Балчик.
Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски
земи от общинския поземлен фонд за срок от една стопанска година, считано от 2017/2018 год., с възможност за удължаване срока на договора за всяка следваща стопанска година за период не по-дълъг от десет години.
Търгът ще се проведе в една сесия на 28.02.2017год./вторник/ от 10 часа в залата на общинска администрация -Балчик
на адрес: площад „21-ви Септември“ №6.
Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 13.02.2017г. до 15 часа на 24.02.2017г. на касата на общинска
администрация - Балчик, ет.І. Цената на тръжните документи е 12 лв., с включен ДДС, платими на касата на Община
Балчик.
Заявления за участие, комплектовани с изискуемите документи и документ за внесения депозит се подават в срок до
16.00 часа на 24.02.2017г. на информационния център на община Балчик.
Ориентировъчен оглед на имотите предмет на търга може да бъде извършен всеки работен ден от 10 до 12 часа в
периода от 20.02.2017г. до 24.02.2017 год.
Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М. Мицев - главен експерт ОПФ

16 - 22 февруари 2017 г. 2
„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Балчик
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.18 ОТ ЗОП
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

1. Наименование на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

„Доставка на нетна електрическа енер2. Обект, предмет и кратко
гия и избор на координатор на балансираописание на поръчката.
ща група за нуждите на Община Балчик”
3. Условия, на които следва
да отговарят участниците,
включително изискванията за
финансови и икономически
условия, технически способности и квалификация, когато
е приложимо.

посочени са в обявлението и
документацията

4. Срок за подаване на офертите.

20.03.2017 г.

5. Срок на валидност на
офертите.

3 месеца - 90 дни

6. Критерия за възлагане,
включително показателите за
оценка и тяхната тежест.

Оценка на техническото предложение –
30
Оценка на ценовото предложение – 70
Икономически най – изгодна оферта

7. Дата и час на отваряне на
офертите.

21.03.2017 г. – 10:00 часа

8. Обособени позиции, когато е приложимо.

-

9. Друга информация, когато
е приложимо.

-

Номер обществена поръчка в АОП: 00479-2017-0001
За въпроси и допълнителна информация: Милен Йорданов – ст. юрисконсулт
– 0579 71036
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.
Отговорни лицаза подаване на информация съгласно чл. 42. ал. 2от Закон за
обществените поръчки : Милен Йорданов – ст. юрисконсулт – 0579 71036

Номинация за “Общественик на
годината”

Инна Иванова –
състезателка по кик бокс

Инна Иванова с треньора си Никола Андонов. Фото: Личен архив
Инна Иванова е родена
на най-българската дата –
24 май. Ще навърши тази
година 18 години. Родното
ѝ място е Балчик. Тя бе избрана за „Лице на Балчик”
преди две години, когато
стана известна с първите
си големи спортни успех на
международни състезания.
Занимава се с кик бокс от
преди пет години, от лятото
на 2012 г. Получава сребърен медал от българското
държавно първенство година след това, което много
я стимулира да тренира с
още по-големи усилия и
ентусиазъм.
Треньор от самото начало
ѝ е Никола Андонов, председател на Спортен клуб
„Фуриозо” Балчик. Той
строго и загрижено следи
нейното развитие и успе-

хите в училище, които са
съизмерими със спортните
ѝ постижения. „Родителите
ми и още някои определени хора, които помагат на
клуба да се развива, ми
помагат и на мен – споделя
Инна. Разбира се и нашата
Община.
Най-много ценя сребърния ми медал от Европейското първенство по кик
бокс в Испания през 2015 г.
и златото от Европейското
по муай тай през 2016 г.
През 2016 г. станах първа
и на държавното състезание
по кик бокс, след това станах втора на друго държавно съзтезание по кик бокс
и първа на Европейско по
муай тай в Румъния.”
Само преди дни Инна
Иванова спечели златно
отличие от Държавното

първенство на Българската
конфедерация по кикбокс и
муай тай /БККБМТ/.
Още от миналата година
Инна Иванова желае да
победи шуменката Полина
Галинова при жените в
категория до 60 кг. Успява
тази година в Нова Загора
на 5 февруари и сега са
квит.
През 2017 г. Инна Иванова като първа на Държавното първенство по муай
тай ѝ предстои спортен
лагер, който е подготовка
за Световното първенство
по муай тай в Тайланд през
месец март.Тя е избрана да
бъде част от националния
отбор, който ще представи
България.
Пожелаваме ѝ здраве и
успехи от сърце.
Маруся КОСТОВА

