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БАЛЧИК, ГОДИНА XVII, БРОЙ 12 (705)ЦЕНА 30 стотинки24 март - 30 март 2011 г.

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Склад Тел: 7 22 89
 GSM: 0878 578 995

Магазин Тел: 7 22 88
 GSM: 0878 408 005

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

1 ãîäèíà Ó÷èëèùåí
åëåêòðîíåí âåñòíèê íà
ÑÎÓ “Õð. Áîòåâ” Áàë÷èê

http://soubalchik.com/

На 22 март в киноза-
лата на СОУ „Христо Бо-
тев” в приятелска атмо-
сфера се отпразнува 1
година от създаването
на електронния учили-
щен вестник. Йоана Па-
влова представи редак-
ционния състав, рубри-
ките на вестника и раз-
каза интересни случки
от списването му. Учи-

телките Маринела Дане-
ва и Росица Великова
споделиха радостите си
и вълненията около съз-
даването на училищния
вестник и благодариха
на всички, които са спо-
могнали за неговото ут-
върждаване и най-вече
на директора Стойка
Владова, която е истинс-
кият инициатор за него-

вото създаване и съще-
ствуване. Тя също взе
думата и подчерта кол-
ко много труд и ентуси-
азъм са нужни, за да се
реализира този проект.

На рождения ден
присъстваха много го-
сти и приятели на вест-
ника – Албена Ивано-
ва, която предложи
учениците да открият

колонка в общинския
вестник „Балчик” с ин-
тересни моменти от
училищния живот. Пре-
дставителят на вестник
„Балчишки телеграф”
Юлита Христова желае
дълголетие на училищ-
ния вестник, който от та-
зи година ще излиза под
името „Обектив_но” и
от него ще очакваме

младо журналистичес-
ко попълнение.

След изказванията на
много от присъстващи-
те беше тържествено
внесена огромната тор-
та, изработена по поръ-
чка в сладкарница „Шо-
колино”, с която се от-
беляза годишнината на
вестника.

Фото: Алтер МУЗАФЕР

Мили хора, не сте сами, светът
е с Вас. Съпричастни сме с това,
което Ви сполетя. Възхищаваме
се на Вашия стоицизъм, смире-
ност, силна воля и амбиция  да
продължите напред с още по-го-
лямо желание за възход.

Ïîñëàíèå çà ïîäêðåïà
çà Ñòðàíàòà íà èçãðÿâàùîòî ñëúíöå

Пред целия свят Вие служите за
пример. Дерзайте!

Господи, закриляй Япония! Бъди
близо до тези прекрасни хора, в то-
зи труден за тях момент! Нека стра-
ната им се възобнови по-скоро и бъ-
де пример за всички нас. Скърбим

за скъпите жертви и ще се молим
за живите. Приемете нашата духо-
вна и морална подкрепа.Ако Бъл-
гарският червен кръст поеме ини-
циатива за събиране на помощи,
ние ще се включим активно.

Медицински пенсионерски клуб „Здраве”

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГА-
НЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕС-

ТВЕНИ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на независим
строителен надзор във връзка с изпълнение на
СМР по Договор за безвъзмездна финансова по-
мощ № BG161PO001/1.4-05/2009/013, финансиран
от ОП „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.

ЗА ПРОЕКТ: „Рехабилитация и благоустроя-
ване на улици: „Д-р Зл.Петков”, „Иван Вазов”,
„Г. Бенковски”, „Хр. Ботев” и “Дунав”; Рехаби-
литация на два паркинга встрани от улици „Д-р
Зл. Петков” и „Г.Бенковски”, и изграждане на ме-
ста за отдих в близост до ул.„Г.Бенковски” - гр.
Балчик

Преписка № 00479-2011-004 в Регистъра на АОП

КРАЕН СРОК за закупуване на документаци-
ята: до 16:00 часа на 04.04.2011 г.

КРАЕН СРОК за подаване на искания за разя-
снения: 04.04.2011 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите: до
16:00 часа на 11.04.2011 г.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА
СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗ-
ЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПО-
РЪЧКА

С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на
СМР във връзка с Договор за без-

възмездна финансова помощ № BG161PO001/
1.4-05/2009/013, финансиран от ОП „Регионал-
но развитие” 2007 - 2013г.

ЗА ПРОЕКТ: „Рехабилитация и благоустро-
яване на улици: „Д-р Зл.Петков”, „Иван Вазов”,
„Г. Бенковски”, „Хр. Ботев” и “Дунав”; Реха-
билитация на два паркинга встрани от улици
„Д-р Зл. Петков” и „Г.Бенковски”, и изгражда-
не на места за отдих в близост до ул.„Г.Бенко-
вски” - гр. Балчик

Преписка № 00479-2011-003 в Регистъра на
АОП

КРАЕН СРОК за закупуване на
документацията: до 16:00 часа на 18.04.2011 г.

КРАЕН СРОК за подаване на искания за
разяснения: 18.04.2011 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите: до
16:00 часа на 28.04.2011 г.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА
СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.




