В РЕГИОНА
На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик,
приета с Решение 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 год.,
изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от
17.02.2011 г., Решение № 877 по Протокол № 67 от 30.08.2011 г.
на ОбС - Балчик и Заповед № 827/17.08.2012 г. на Кмета на
Община Балчик.
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
публична общинска собственост :
Бюфет, намиращ се в СОУ “Христо Ботев” гр. Балчик, с площ от 60 м2,
представляващ обособена част от сграда с идентификатор № 02508.84.109 по
кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 39/1997 г., при начална
годишна наемна цена: 864.00 лв. /осемстотин шестдесет и четири лева/, без ДДС;
Бюфет, намиращ се в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Балчик, с площ от
20 м2, представляващ обособена част от сграда с идентификатор № 02508.79.75
по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 577/2001 г., при начална
годишна наемна цена : 288.00 лв. /двеста осемдесет и осем лева/, без ДДС;
2. Цел на търга : отдаване под наем на посочените имоти съгласно описаното
предназначение.
2.1. Срок на договора 5 (пет) години от датата на сключване.
2.2. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по
смисъла на Търговския закон.
Закупуване на тръжна документация в размер на 12.00 лв. с вкл. ДДС,
всеки работен ден от 23.08.2012 г. до 12.09.2012 г. на касата на ОбА-Балчик.
Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е
13.09.2012 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес
пл.”21-септември” № 6.
Търгът ще се проведе на 14.09.2012 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в
сградата на ОбА Балчик.
Оглед на обекта се осигурява след предварителна уговорка и представяне
на документ за закупена тръжна документация.
За справки: тел. 7-10-70 - Маринова
На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик,
приета с реш. № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и
доп с реш. № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение
198/17.07.2012 г. по Протокол № 15 на ОбС - Балчик и Заповед
№ 826/17.08.2012 г. на Кмета на Община Балчик.
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на имоти общинска собственост, съгласно одобрени схеми :
1.1. Паркинг “Двореца” с площ 1 205.00 кв.м. представляващ обособена
част от ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта на гр.Балчик при начална
годишна наемна цена в размер на 5 639.40 лева, без ДДС.
1.2. 50 броя паркоместа по алея “Ехо”(от летен кинотеатър до паркинг
“Двореца”) и 40 броя паркоместа по ул.”Албенски път” (от паркинг “Двореца”
до кръстовището) в гр.Балчик, обособени части от ПИ № 02508.7.138 по
кадастралната карта на гр. Балчик, с обща площ 900.00 кв.м., при начална
годишна наемна цена в размер на 4 212,00 лева, без ДДС.
2. Цел на търга : отдаване под наем, съгласно предназначението си на части
от имоти публична общинска собственост.
2.1. Срок на договора:
- за обект (1.1.) до 01.03.2015 год.
- за обект (1.2.) до 01.03.2015 год.
2.2. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по
смисъла на Търговския закон.
2.3. Участникът, спечелили търга и сключил Договор за наем за паркинг
“Двореца” се задължава да осъществява и пропускателен режим по алеята,
водеща до АПК “Двореца”.
Закупуване на тръжна документация в размер на 12.00 лв. с вкл. ДДС,
всеки работен ден от 23.08.2012 г. до 11.09.2012 г. на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е
12.09.2012 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес
пл.”21-септември” № 6.
Търгът ще се проведе на 13.09.2012 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в
сградата на ОбА Балчик.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ
за закупена тръжна документация.
За справки: тел. 7-10-70 Веселина Маринова
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Единственото балчишко участи естивала бе на ТФ “Ритъм” при ОДКБалчик, с р-л М. Башева.
Фото: М. Костова

Красивите и пластични изпълнителки от град
Лвов, Украйна
Фото: Г. Йовчев

„Трикси” е дефиниция на международния
детски фестивал, проведен в нашия град,
Албена и Добрич от 20
до 25 август 2012 г.
Това е шестото издание на този незабравим форум на въображението, таланта и
вдъхновението. Отново основен организатор е Община Балчик,
всераздаващият се
музикален директор,
роденият в Лом, Емил
Струнджев и неговата
съпруга – балчиклийката Светлана Минко-

ва. Как са успели да
доведат близо 400
участници от 8 държави на Европа: България, Украйна, Беларус, о. Малта, Русия,
Турция, Германия и
Румъния. Това показва колко много труд,
находчивост и оригиналност са вложили
организаторите; колко
много комбинативен
ум е необходим за вземане на бързи и правилни решения, което
демонстрираха сем.
Струнджеви по време
на целия фестивал

(тук трябва да спомена и бързите мерки,
които взеха, когато се
изгуби един участник
от о.Малта. За минути беше открит след
адекватната намеса
на организаторите).
Водещите Мая Кирилова и Георги Димитров демонстрираха своите умения по
художествено слово и
бърз симулантен превод на руски и английски език. Изпълнителите показаха висотата на своя фолклор,
който са уловили със
сетивата си и са съпреживели на сцената
многократно. На висота беше показано
разнообразно народно творчество, представено абсолютно
естествено, артистично и темпераментно.
Искам да спомена
участниците от град
Лвов – Украйна, заради тяхната дисциплинираност и пластичност, заради прекрас-

СЪОБЩЕНИЕ

çà ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет “Специализиран
превоз на ученици до 16 годишна възраст до СОУ “Хр.
Смирненски” с.Оброчище през учебната 2012/2013”
ОБЩИНА БАЛЧИК уведомява, че на 20.08.2012г. в АОП, под
номер 9005316/20.08.2012г. е публикувана публична покана за представяне на оферти с предмет: “Специализиран превоз на ученици до 16 годишна
възраст до СОУ “Хр. Смирненски” с.Оброчище през учебната 2012/2013”
Кратко описание: Специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст
от с.Църква, с. Генерал Кантарджиево, с.Рогачево и с.Кранево до СОУ “Хр.
Смирненски” с.Оброчище през учебната 2012/2013” по следните маршрути:
- Оброчище-Църква-Оброчище
- Оброчище - Генерал Кантарджиево - Рогачево Оброчище
- Оброчище - Кранево Оброчище
Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 03.09.2012 г.
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса
на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември” № 6, лице за приемане
на оферти Красимира Костова - мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.
Пълният текст на публичната покана, ведно с посочените приложения,
може да бъдат изтеглени от сайта на Община Балчик : www.balchik.bg / Обяви,
Публични покани/
За въпроси и допълнителна информация: Стоянка Йорданова - гл.
специалист СД,
тел: 0579/7-10-54

Сред официалните гости на фестивала бяха: кметът Н. Ангелов,
съпругата му д-р Малчева и кметовете на побратимените градове от
Турция и Германия
Фото: М. Костова

ните си хармонични
движения, с които
взривиха публиката.
Но не бива да не благодарим на техния
„архитект” – Вера
Галяревич и изпълнителките Адриана Ципка и Даша Кубатска.
Има още на какво да
се учим от тези прекрасни момичета.
Компетентно международно жури следеше за качественото изпълнение на участниците в различните дисциплини: Фотография, Фолклор,
Поп-джаз, Вокални
групи, Хореография,
Класически и модерен балет.
Наградите бяха много и ценни. Отличиха
се 2 първи награди за
ансамбъл „Фиеста” от
Беларус и на току що
завърналата се след
успешно турне в далечен Китай вокална група „Трикси”.
Самата дума „трикси” неслучайно е избрана от директора
Емил Струнджев. Това е френска дума –
ефектно, трудно, виртуозно изпълнение в
цирковото изкуство, а
на фестивала „трикси” означава нещо
преживяно в детските
души, неповторимо,
прекрасно, незабравимо и емоционално. Затова може би всички
изпълнения бяха прочувствено наситени,
искрени и пророчески
съкровени, повеждайки ни в света на съкровената дума „изкуство” във всичките му
форми. С помощта, която неотменно оказва
съпругата Светлана,
подчертава дарованието и да бъде комбинативна, перспективно
мислеща и умна – нали е родена в Балчик.
Фестивалът „Трикси” насити и зареди с
красиви емоции душите ни и доразви нашето щастливо чувство
за простор. Може би,
по този начин, ще искаме да узнаем какво
представлява всичко
онова, което ни заобикаля в природата, а
най-вече човека, попаднал в света на „Трикси”. Нека още отсега
очакваме „Трикси” и
през следващото лято
с нетърпение.
Георги ЙОВЧЕВ

