
В РЕГИОНА                       31 юли - 6 август 2014 г. 2

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 31 юли 2014 година (четвъртък) от
09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на
общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Предложение за отдаване под наем на част от помещение, находящо се в гр. Балчик, ул.

21-ви септември” № 6, сградата на общинска администрация, за инсталиране на банкомат.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
2. Предложение за отдаване под наем на павилион от 4,5 мІ , находящ се в гр. Балчик,

алея „Двореца”, за извършване на търговска дейност.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
3. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Георги Иванов

Стоянов по отношение на ПИ № 53120.504.443 по кадастралната карта на с. Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
4. Предложение за разпореждане с бюджетни  средства и предоставянето им на

юридическо лице с нестопанска цел за организиране на фестивал.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
5. Предложение за отдаване под наем на част от терен, находящ се ул. “Желязко Бончев”,

гр. Балчик - публична общинска собственост, за изграждане на преместваеми обекти:
закрита мултифункционална спортна зала; съблекални и сервизни помещения и игрище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
6. Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в

община Балчик през 2015 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
7. Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния

брой ученици и слети паралелки в общинските училища за учебната 2014/2015 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
8. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД
9. Предложение за прехвърляне на линейка от кметство Гурково на МБАЛ - Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
10. Разни                                          Виктор Лучиянов, председател на ОбС-Балчик

Èçðàåëñêè è ðóìúíñêè
ðîòàðèàíöè - íà ãîñòè â Áàë÷èê

Ротари Клуб - Балчик, с президент Христо Желязков, посрещна гости от
израелски ротариански клуб, с посредничеството на Ротари клуб -
Мангалия.                                                                               Фото: Личен архив

В първите дни на ро-
тарианската година  Ро-
тари клуб Балчик посре-
щна своите високи гос-
ти: Michael Kreindler,
Dalia Kreindler, Itzik
Kir shenboim, Mati
Dagan – съвместна де-
легация от израелския
град  Кармиел  и румън-
ския град Мангалия.

Посещението е на до-
бра воля, с цел запозна-
ване на  Балчишкия и
Израелския клуб,като
посредник е нашия ве-
че побратимен клуб от
северната ни съседка.

Трите клуба обсъдиха
възможности за съвме-
стни проекти.

Гостът  от Израел
Michael Kreindler  пода-
ри специална значка на
президента Христо Же-
лязков и секретаря Емил
Енчев, която  имат само
тези, които са посадили
дърво в тяхната алея на
Ротари. Той им пожела
да гостуват в Израел, да
посадят дървета и чес-
тичко да ги поливат !

На свой ред Христо
Желязков подари знач-
ката на  Ротари България

и други символични по-
даръци. Разказа на гос-
тите за нашия град с ис-
тория, самите те се убе-
диха в гостоприемство-
то и красотата на Балчик,
като  бяха на гости на ко-
рабчето на местен  яхт-
смен, а след това, разг-
леждайки Двореца,  оча-
ровани останаха от де-
густация във винарната
на приятеля  Димитрин
, който ги поглези с уни-
калната си колекция!

Гостите си тръгнаха
уморени, но щастливи!

  Ротари клуб - Балчик

Ïîêàíà çà çàñåäàíèå
íà ÎáÑ-Áàë÷èê íà 31 þëè 2014 ã.

Ãåíåðàòîð çà äîáðî íàñòðîåíèå
Акад. Атанас Куртев - гост

на фестивала “Balchik Classic Days”
С такава голяма доза

се заредихме на 27 юли
2014 г. след концерта, из-
несен до хотел „Мист-
рал” от родения в град
Варна през 1945 г. – ака-
демик, професор, док-
тор Атанас Куртев, кой-
то изпълни произведе-
ния на руския класик
П.И.Чайковски. От 117
произведения за пиано
на Чайковски акад.Кур-
тев изпълни блестящо 9
от тях. Напълно се пот-
върдиха думите на вели-
кия композитор:  ”Само
онази музика, която се
е изляла от дълбините на
развълнуваната артис-
тична душа, може да
трогне, да покърти, да
развълнува…”

В тази притихнала
морска вечер клавиши-
те под пръстите на пиа-
ниста пееха подобно
чучулиги, сред едно
житно поле и разцъфна-
ли алени макове.Тоно-
вете се издигаха стрем-
главо нагоре и се спус-
каха устремно надолу с
онази лекота и невин-
ност, която притежават
само птиците. Когато
изпълни „Край камина-
та” пианистът ни напо-
мни за любовните ми-
гове, които е преживял
композиторът с итали-
анката Маргарита Дези-
ре д’Арго. Дори след
концерта аз продължа-
вах да бъда с „Размиш-
ление”-то на Чайковски
и се поклоних пред ще-
дростта на графиня Фон
Мок, която го е подпо-
магала финансово в
трудните мигове от не-
говия живот . Обичли-
во децата са наричали
музикалния творец „дя-
дя Петя”,  за училище-
то, построено с негови
средства за тях.

Председателят на Му-
зикалното общество
„Александър Скрябин”
и почетен председател
на Музикалните обще-
ства „Фредерик Шопен”

и „Сергей Рахманинов”
– акад.Ат.Куртев ни
вглъби  в топлината и
добрината на музиката,
която излъчва широка-
та руска народна душа.

Концертът на брега
на морето в Балчик бе-
ше емоционално наси-
тен, съзаклятнически
съкровен. Потъвахме в
стаените човешки тре-
петни чувства. Ала над
всичко грееше рутина-
та на пианиста, музико-
веда – българинът Ата-
нас Куртев.

Незабравими ще ос-
танат думите на Ирина
Софроницка и Татяна
Шаборкина, които са
очаровани и респекти-
рани от музикалната
изтънченост на Атанас
Куртев, от познанията и
ерудицията  му и са
споделили пред музи-
калния свят: „С този
млад човек трябва да го-
вори само за висока
материя!”

За концерта си в Бал-
чик Атанас Куртев е ле-
тял направо от Фран-
ция, като последна
спирка, където оценя-
ваме таланта му, заед-
но с повече от 20 евро-
пейски държави, Азия,
Африка. Белгийският
вестник „L’Atelie” кон-
статира: „Атанас Кур-
тев не е само виртуоз,
той е поет на пианото”.
Това той доказа в озве-
здената лятна балчиш-
ка вечер, в Балчик – ля-
тната културна столица
на Добруджа.

Да не забравим, че
тук вече са гастролира-
ли: проф.Йосиф Б.Ради-
онов, проф.Юстус
Франц, проф.Виктор
Чучков, проф.Йовчо
Крушев, Ласло Феньо,
Дерек Хан, „Средизем-
номорски квартет”, Ве-
ско Ешкенази, Людмил
Ангелов, Мартин Пан-
телеев, Деница Димит-
рова, Валентина Корча-
кова, Русалина Мочако-

ва, „Спирит ансамбъл”,
„Каризма” и др.

След концерта запитах
изпълнителя защо не
чухме нищо от идолите
му Скрябин и Рахмани-
нов, а той отговори с
академична дипломати-
чност: „ Кое да направя
по-напред?”После раз-
каза колко вълнуващо е
било да си член на жу-
ри на V Международен
конкурс „А.Н.Скря-
бин”, заедно с колосите
на пианисткото изкуст-
во: Михаил Возкресен-
ский, Юджийн Инджич,
Арнолд фон Арним, Си-
приан Катсарсис , Але-
ксандър Бондурянски,
Хемиш Милн, Евгений
Михайлов. После изнася
рецитал в Рахманиновата
зала на Московската кон-
серватория, където при-
съства внучката на Скря-
бин- Роксана Софрониц-
ка – Коган и патриархът
на руското клавирно из-
куство - проф.Виктор
Мержанов.

Академик, професор, доктор Атанас Куртев - пред
фотография на стария Балчик в х-л “Мистрал”.

Фото: Георги Йовчев

Акад.Ат.Куртев ми
сподели с неподправе-
на любов към музиката
богата информация, с
космическата скорост
на човек с бързо мис-
лене. До края на кон-
церта авторът остана
верен и равен на себе си
и получи аплодисмен-
тите и цветята на изпра-
вената на крака благо-
дарна и безкомпромис-
на публика. А колкото
до таланта, с който го е
дарила Нейно Величес-
тво – Природата, тя е
дала и едно предимство
на Атанас Куртев – да се
наслаждава на своя труд
– всеотдаен, всепоглъ-
щащ, съсредоточен,
вдъхновяващ.

Искам да завърша с
думите на един от куми-
рите на Атанас Куртев
– великия П.И.Чайковс-
ки , който ни завещава:
„…Вдъхновението е го-
стенка, която не навес-
тява ленивците…”

Георги ЙОВЧЕВ

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №
238/27.02.2009 г. и изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 год.на ОбС - Балчик; Решение № 635/
26.06.2014 г. и Решение № 774/31.03.2011 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед
№851/23.07.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска
собственост, представляващи:

1.1. Незастроен, жилищен урегулиран поземлен имот № ІІІ, кв. 28 по ПУП на с. Сенокос, общ. Балчик, представляващ
ПИ № 66250.501.735 по кадастралната карта на с. Сенокос,  общ. Балчик, ул. “Средна гора”, с площ от 1 128 м2 /
хиляда сто двадесет и осем квадратни метра/, актуван с АОС № 4372/16.05.2014 год., при начална цена 9 024.00 лв. /
девет хиляди двадесет и четири лева/, без ДДС.

1.2. Незастроен, жилищен урегулиран поземлен имот № ІІІ, кв. 15 по ПУП на с. Соколово, общ. Балчик, представляващ ПИ
№ 67951.501.997 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик, ул. “Кирил и Методиий”, с площ от 1 000 м2 /хиляда
квадратни метра/, актуван с АОС № 655/23.01.2002 год., при начална цена 9 000.00 лв. /девет хиляди лева/, без ДДС.

Участникът спечелил търга и сключил договор за продажба се задължава, съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗУТ  да спазва
сервитутните ивици от 3м от двете страни на преминаващия през имота водопровод, като в същите не трябва да се
извършва строителство и да се засажда дървесна растителност, съгласно приложената в тръжните книжа скица.

2. Търгът ще се проведе на 12.08.2014 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл.”21 септември” № 6.
3. Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 29.07.2014 год. до  08.08.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.
4. Депозитът за участие в търга се внася по посочената в тръжните книжа банкова сметка или на касата на Община

Балчик в срок до 16.00 ч. на 11.08.2014  год.
5. Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 11.08.2014 г. в

Информационния център на Община Балчик.                                За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова

Òúðã çà èìîò â ñ- Ñåíîêîñ




