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За теб писмото ми е ви-
наги недописано,  щастли-
во заредено, запомнило и
възкресило всеки миг.

Изпълвайки ме с възхи-
щение, гледайки ме слиса-
но, съхранило тайната в не-
изпратения плик.

Толкова много пропус-
нати възможности да се
обичаме, защото ти си един-
ствена за мен.

Всъщност, това си ти, на-
кратко. Колко сплетни си
преживяла? Колко тежки
брадви над тебе са били на-
двесени и са искали да вгор-
чат живота ти завинаги...

 Това го виждам отстра-
ни и бързам да те предуп-
редя,  да споделя  чувства-
та си и да го  допиша в пис-
мото си.

Отново си насреща ми,
вечна като камък, с твоята
цигара, превърнала споме-
на в пепел. А твоята любов
към мен е бликнал пламък
или обич възродена, седе-

Áúðçî ïðîâåäåíî çàñåäàíèå íà
Îáùèíñêè ñúâåò Áàë÷èê, ïîðàäè

ôîðñìàæîðíè îáñòîÿòåëñòâà
На основание чл. 23,

ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 55, ал. 2, т. 1
от Правилника за орга-
низацията и дейността на
общински съвет Балчик,
неговите комисии и вза-
имодействието му с об-
щинската администра-
ция (ПОДОбСНКВОбА)
на 7 март 2016 година от
9.00 часа, в залата на об-
щинска администрация,
първи етаж, се проведе
извънредно заседание на
Общински съвет - Бал-
чик, при следния

Д н е в е н  р е д:
1. Актуализация на Го-

дишната програма за уп-
равление и разпореждане
с имоти - общинска собс-
твеност през 2016 година.

Вносител: Николай Ан-
гелов - кмет на общината

2. Предоставяне на те-
рен в град Балчик за изг-
раждане на филиал за Спе-
шна медицинска помощ.

Вносител: Николай Ан-
гелов - кмет на общината

3. Издаване на запис на

заповед от община Бал-
чик в полза на Минис-
терство на регионалното
развитие и благоустройс-
твото, обезпечаваща фи-
нансиране на авансово
плащане по договор №
953/20.10.2015 г. по сключе-
но споразумение за парт-
ньорство РД-02-30-30/
27.04.2015 г. между Общи-
на Балчик и Министерст-
во на регионалното разви-
тие и благоустройството

Вносител: Николай Ан-
гелов - кмет на общината

4. Вземане на Решение
на общински съвет за
удължаване на срока на
Договор подписан меж-
ду Община Балчик и
„Фонд за органите на ме-
стното самоуправление в
България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ан-
гелов - кмет на общината

5. Кандидатстване на
Община Балчик по Про-
грама INTERREG V-A Ру-
мъния - България 2014-
2020 г., Приоритетна ос 4
„Квалифициран и при-

общаващ регион", Спе-
цифична цел  4.1 „Да се
увеличи капацитетът за
сътрудничество и ефек-
тивност на публичните
институции в контекста
на трансграничното съ-
трудничество".

Вносител: Николай Ан-
гелов - кмет на общината

6. Кандидатстване на
Община Балчик по Про-
грама INTERREG V-A Ру-
мъния - България 2014-
2020 г., Приоритетна ос 5
„Ефикасен регион", Спе-
цифична цел  5.1 „Да се
увеличи капацитетът за
сътрудничество и ефек-
тивност на публичните
институции в контекста
на трансграничното съ-
трудничество".

Вносител:  Николай
Ангелов - кмет на общи-
ната

Всички точки от Дне-
вния ред бяха приети
единодушно и гласува-
ни поименно – съобщи
председателят на ОбС –
Атанас Жечев.       /Б.Т./

Ñêúïè áèâøè ó÷åíèöè íà ÎÓ
"Àíòèì I" Áàë÷èê!

Тази година училището ни има юбилей - 75 години от
откриването му.

Затова Ви моля, да се отзовете на молбата ми:
Събираме снимки на випуските, завърили 7 и 8 клас .
Разровете се в албумите и ако намерите такава снимка, а Вие

със сигурност имате, или я сканирайте и публикувайте на
страницата на училището, или ако нямате тази възможност,

ни я изпратете или донесете в училище.
Ние ще я сканираме и веднага ще я върнем.

Моля Ви за експедитивност!
Румяна ПЕТРОВА

Директор на ОУ „Антим I” Балчик

Òúðã ñ òàéíî íàääàâàíå çà îòäàâàíå ïîä íàåì
íà ÷àñòè îò èìîòè - ïóáëè÷íà îáùèíñêà

ñîáñòâåíîñò
На основание

чл. 68 от НОРПУ-
РОИ на ОбС - Балчик,
приета с Решение № 238
по Протокол № 27 от
27.02.2009 година; изм. и
доп. с Решение 748 по
Протокол № 59 от
17.02.2011 г. и Решение №
531 по Протокол № 37 от
27.02.2014 г.; Решение №
49 и 48 по Протокол № 6
от 28.01.2016 г. на ОбС -
Балчик,  Заповед № 170/
17.02.2016 г. на Кмета на
Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен
търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на ча-
сти от имоти - публична
общинска собственост,
представляващи :

1.1. част от ПИ №
02508.87.131 по кад. карта
на гр. Балчик, за поставя-
не на 2 бр. рекламно - ин-

формационни елементи
с обща площ 2,2 м2, с на-
чална годишна наемна
цена в размер на 107,25
лв. /сто и седем лева и
двадесет и пет стотинки/,
без ДДС, съгл. Раздел VІІ,
чл. 22 /1/ от Наредба за ре-
да и условията за поста-
вяне на преместваеми
обекти на територията на
Общ. Балчик.

1.2 . част от ПИ №
02508.7.120 по кад. карта
на гр. Балчик, за поста-
вяне на 1 бр. рекламно -
информационен еле-
мент с площ 0,40 м2 на
стълб на улично осветле-
ние, с начална годишна
наемна цена 19.98 лв. /де-
ветнадесет лева и девет-
десет и осем стотинки/,
без ДДС, съгл. Раздел VІІ,
чл. 22 /1/ от Наредба за
реда и условията за пос-

тавяне на преместваеми
обекти на територията
на Общ. Балчик.

2. Срок на договора - 3
год. /три години/ по т. 1.1
и т. 1.2.     3. До участие в
търга по т. 1.1. и т.1.2 се до-
пускат физически и юри-
дически лица.      След
сключване Договора за
наем, наемателя се задъл-
жава да направи необхо-
димите постъпки, съгл. чл.
57 от ЗУТ за издаване раз-
решение за поставяне на
рекламни елементи вър-
ху част от имот - публич-
на общинска собственост.

Кандидатите могат да уча-
стват само за един от горе-
посочените имоти за поста-
вяне на рекламни елементи.

     4. Търгът ще се про-
веде на 15.03.2016 г. от
10.00 часа в залата на I -
ви етаж в сградата на Об-

щинска администрация -
Балчик, пл. "21 - септем-
ври" № 6.

Закупуване на тръжна
документация в размер
на 12,00 лв. с вкл. ДДС,
всеки работен ден от
25.02.2016 г. до 14.03.2016
г. до 15.00 ч. на касата на
ОбА - Балчик.

Крайният срок за прие-
мане на предложения за
участие е 14.03.2016 г. до
16,00 ч. в информационния
център на ОбА - Балчик и
внасяне на депозит до 15.30
ч. на същата дата на касата
на Община Балчик.

Оглед се осигурява
след предварителна уго-
ворка и представяне на
документ за закупена
тръжна документация.

За справки:
тел. 0579/7-10-54,
Веселина Маринова
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ÒÎØÅÂÎ
Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,
Уважаеми граждани на община Балчик и община Генерал Тошево,
 След проведено обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор в Балчик и

Генерал Тошево, Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група по
Мярка 19 „Водени от общностите местно развитие".

Учредителното събрание ще се проведе на 18.03.2016 г. от 14:00 часа в гр. Балчик, сградата на Общинска
администрация, Заседателна зала ет.1, пл.„21ви септември" №6, при следния проекто-дневен ред:

1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Балчик
- Генерал Тошево";

2. Приемане на Устав на сдружението;
3. Избор на Управителен съвет на Сдружението;
4. Приемане на правила в Обществена полза;
5. Други.
Всички лица, желаещи да участват в учредителното събрание на Местна инициативна група, трябва да имат

постоянен адрес за физически лица и адрес на управление на юридически лица на територията на общините
Балчик и Генерал Тошево.

Писмените материали по дневния ред са на разположение в сградата на община Балчик, пл. „21ви септември"
№6, стая 109. Тел: 0895554021; email: m.dimitrov@balchik.bg, лице за контакт: Димитър Димитров - гл. експерт
ЕМС.

Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредително събрание,
която е на разположение на горепосочения адрес.

фен миг по детски весел.
Как  да споделя в писмо,

всичко, насъбрано в мен? Да
те открадна явно аз от дру-
гите? Да съхраня тайно в
душата си любовта към теб,
единствено за себе си, кол-
кото и невъзможно да ми е
това?

Повярвай ми! Ще посре-
щнем в мечтите си не едно раз-
съмване, изваяно от вятъра.

Отново ще бъде хубаво,
като тебе хубаво, с най-ще-
дрия дар - твоите коси,  раз-
пилени като звезден царс-
ки дар върху гърдите ми,
само за мен. Това е само част
от добротата ти-баладична
и изваяна.

Това е само част от кра-
сотата ти, от мене прераз-
казана. Една история, коя-
то отново ме гледа слисано,
стаена в дъното на лятото...

Ах, това писмо до теб, та-
ка ли ще остане-недописано?

Георги ЙОВЧЕВ
Балчишката Тузла

Лимонов букет от
Ботаническата градина
на сем.Серафимови в
с.Велика, община
Царево

Ãîäèøíî îò÷åòíî-èçáîðíî ñúáðàíèå
íà êëóá “Õèíàï” Áàë÷èê

Членовете на клуб „Хи-
нап” винаги чакат  това съ-
брание  като среща, на ко-
ято веднъж в годината
имат възможността да се
срещнат, да направят рав-
носметка  на работата си  и
да прекарат няколко часа
в приятелско общуване.

Годишното  отчетно-избор-
но  събрание на клуб „Хинап”
за 2015 година се проведе на
28 февруари. Бройката на
присъстващите членове беше
105 човека.  Димка Малева
изнесе отчетния доклад. Фи-
нансовия отчет изнесе Ани
Донева. След изслушването
им имаше  изказвания. Общо-
то мнение беше, че много доб-
ра е била работа през  изтек-
лата година. Дадоха се препо-
ръки  за устройване на пове-
че места за паркиране на хора
с увреждания и за плащането
на работещите  пенсионери-
инвалиди. Появи се идея и да
се  съдейства  за ново място на
клуба,  удобен за хора с увре-
ждания.

Гости на събранието бяха
Областния председател  на
Съюза на инвалидите Олег

Темелков (Добрич) и  Ангел
Събев -  Председател на Об-
щинския съвет на пенсионе-
рите в град Балчик.

След  дебатите, и с реше-
ние на събранието, бе изб-
рано  новото ръководство в
състав на 7 човека : Димка
Малева, Пенка Димитрова,
Донка Йорданова, Русанка
Йорданова, Ани Донева,
Константин Константинов,
Антон Киряков. За предсе-
дател на клуба бе единоду-
шно преизбрана   Димка
Малева. След събранието
колективът продължи с

тържество по с лучай
1Март – Баба Марта и Ден
на самодееца . Групите „Бя-
ло Цвете” и „Неспокойни
Вълни” с  ръководител Ни-
велина Николова, поздра-
виха членовете с няколко
песни, които публиката
много хареса.  И  „внукът”
на клуба -Мартин Кръстев
поздрави хинапци с някол-
ко песни. Изпълнението  на
това  момче  е винаги хуба-
во и много приятно  за при-
състващите. Появата на Ба-
ба Марта (Иванка Стояно-
ва) направи  атмосферата

още по-топла  – тя накичи
всички с бяло-червени мар-
тенички за здраве.

А  най-възрастната баба
Николина Кантемирова (с
най-много деца, внуци и
правнуци) почерпи всички
с домашни курабийки,  на-
правени от нейните сръчни
ръце – много хубав израз
на приятелство.    Повече
от 4 часа колективът се ве-
сели с богата програма и ху-
бава музика. Хората  се раз-
делиха  с голямо желание
за  нови срещи.

Людмила ПЕТРОВА

Хор “Неспокойни вълни” с ръководител Невелина Николова към клуб
“Хинап”                                      Фото: Ани ПЪРВАНОВА




