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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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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

10 ãîäèíè Îáùèíñêè ïåíñèîíåðñêè õîð â Áàë÷èê

Преди 10 години се ра-
жда  основополагащата
идея за създаване на Об-
щински пенсионерски хор
в Балчик. Главен ентуси-
аст  е  председателят  на
ОбС на пенсионерите Ди-
митър Добрев, който зае-
дно с Димка Малева, Хри-
стина  Сивкова,  Софка
Кръстева, Софка Денева,
Симеон Николов и Тодор-
ка Харизанова превръщат
идеята в реалност. За ди-
ригент е поканен известни-
ят учител по музика То-
дор Тодоров, който отзи-
вчиво се отзовава на всич-
ки предложения и офор-
мя  интересен  репертоар
преди всичко от национал-

но-патриотични и револю-
ционни песни. По-късно се
разучават  и  популярни
творби.

За 10 години хорът е по-
лучил множество награди
от  фестивали  в  София,
Варна и други градове в
страната.

В  културния  живот  на
Балчик  и Общината  Об-
щинският  пенсионерски
хор е неизменен участник.
Той открива прегледите на
художествената  самодей-
ност. За изявите си, за ор-
ганизацията си, Общински-
ят пенсионерски хор полу-
чава пълната подкрепа на
Община Балчик, читалищ-
ното ръководство на ч-ще

„П.Хилендарски” и предсе-
дателя на ОбС на пенсио-
нерите Ангел Събев.

В  хора  преобладават
жени, но съставът се със-
тои от 28-32 редовни хо-
ристи. Една голяма част от
тях са номинирани за „об-
щественици на годината”,
а диригентът Т.Тодоров и
за лице на град Балчик.

Десетгодишният юбилей
на хора бе отбелязан търже-
ствено с екскурзия и бан-
кет в гр.Каварна, в комплекс
„Св.Георги”.

Пожелаваме на всички хо-
ристи здраве и все такъв го-
лям ентусиазъм при предс-
тавянето на хора в Община-
та и страната.                        /Б.Т./

На осно-
вание чл.
68 от
Н О Р П У -
РОИ на
ОбС - гр.
Б а л ч и к ,

приета с реш. № 238/
27.02.2009 г., изменена
и допълнена с Решение
№ 748 по Протокол №
59 от 17.02.2011 г. и
Заповед № 682/
27.06.2013 г. на Кмета
на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен
търг  с  тайно  наддаване
за отдаване под наем на
имот  -  частна  общинс-
ка  собственост  :

Òúðã çà òàéíî íàääàâàíå çà êàôå-áàð, ÷àñòíà
îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò

1. Кафе - бар състоящ
се от 1  етаж - търговска
зала,  стълбище,  предве-
рие  и  склад;  подземен
етаж  -  склад,  коридор,
стълбище  и  wc  с  обща
площ  94.00  м2  -  частна
общинска  собственост,
актувана  с  АОС  3349/
02.09.2008 г. и прилежа-
ща  открита  тераса  с
площ от 137 м2, находя-
щи  се  в  гр.  Балчик,  пл.
“21 септември”, при на-
чална  годишна  наемна
цена 3 270.67 лв. /три хи-
ляди  двеста  и  седемде-
сет  лева  и  шестдесет  и
седем  стотинки/,  без
ДДС.

2.Срок на договора - 5
/пет/  години

3.  До участие  в  търга
се  допускат  кандидати,
които  са  регистрирани
по  смисъла  на  Търговс-
кия  закон  и  да  извърш-
ват  дейност,  предмет  на
търга.

Търгът  ще  се  про-
веде  на  22.07.2013  г.
от  10.00  часа  в  зала-
т а   н а   I  -  ви   ет аж   в
сградата  на  Общинс-
ка   адм ин истрац ия   -
Балчик, пл. “21 - сеп-
тември”  №  6.

Закупуване  на  тръж-
на  документация  в  раз-
мер  на  12,00  лв.  с  вкл.

ДДС, всеки работен ден
от 04.07.2013 г. до15.00 ч.
на 19.07.2013 г. на касата
на ОбА - Балчик.

Крайният срок за при-
емане  на  предложения
за участие е 19.07.2013 г.
до  16,00  ч.  в  информа-
ционния център на ОбА
- Балчик и внасяне на де-
позит до 15.30 ч. на съ-
щата  дата  на  касата  на
Община  Балчик.

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

За справки: тел. 7-10-
54 Веселина Маринова

Общински пенсионерски хор - Балчик с диригент Тодор Тодоров.




