ПОЗИЦИИ
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Ïðåäñòàâÿíå íà Ìóëòèìåäèéíè ïðîåêòè â êîíêóðñà “Ìîÿòà Áúëãàðèÿ”
На 18 април от 14.00
часа ученици от Община Балчик, участници в
конкурса „Моята България”, изнесоха своите мултимедийни проекти в Шесто направление на конкурса. Домакин на мероприятието бе Общински детски
комплекс – Балчик.
Жребий определи реда
на представяне, а компетентно жури в състав:
Пламен Иванов, ст.учител към ОДК, Венцислав Чаков, представител на Исторически музей – Балчик и Стелиян Стойчев, експерт в
Гранична полиция - Балчик, оцени справедли-

во проектите, пръсъждайки Първо,Второ и
Трето място. Станахме
свидетели на оригинални и отлично разработени проекти, свързани
с историческото минало и забележителностите на България. По този
начин състезанието допринесе за развитието
на патриотичния дух на
учениците и послужи за
извор на нови зная за
Отечеството. Любезните домакини осигуриха
нужната техника за презентиране, като двата
симетрично разположени екрана улесниха както участниците, така и
гостите, които с интерес

наблюдаваха мероприятието. Всеки член на
журито получи оценъчна карта, на която бяха
написани критериите за
оценяване. След края на
представянето, ученици

Äâîéíèÿò àðøèí
Той бе признат за виновен.
Открадна 16 781 960
лв. от ДДС, но получи
УСЛОВНА ПРИСЪДА!
Нак. кодекс предвижда
от 3 до 8 г. за престъпленията му, но той получи
УСЛОВНА ПРИСЪДА!
Съдия Александра
Йорданова чете повече
от два часа фактура по
фактура, за пари крадени от държ. хазна, но той
получи УСЛОВНА
ПРИСЪДА!
Браво бе Ковачки!
Три години бе всичко
което инкасира той, като такава бе дадена на
други двама айдуци ,

присвоили 1млн., а не
17 млн. като нашия герой. Значи тази присъда пасва на задника на
всеки едър крадец. Една
десета от 143 млн. му
имане се конфискува,
но съдийката пропусна
да отбележи това във
финалното определяне
на присъдата, и така тя
остава под въпрос. Накрая графологичната експертиза показа, че изследваните 274 / Ухаааа/
подписа върху декларации и пълномощни,чрез които са сключвали фиктивни сделки,са или на други хора,
или имитират подписа

от клуб „Компютър”
изнесоха свои презентации, посветени на Деня на космонавтиката и
авиацията – 12 април,
докато журито се оттегли за изчисляване на
точките определяне на
призовите места. Учениците бяха разделени
на 2 категории – V –
VІІ и VІІІ – ХІІ клас,
като всяка получи 3 отличия. От малката категория трето място бе
присъдено на Михаела
Великова от ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий”,
второто място получи
представителката на ОУ

àêòóàëíî

му. Браво бе приятелю!
Как успя да събориш
прокуратурата за цели
274 знака след като след
толкова критики по неин адрес, тя и под вола
теле търси.
Доста си се бръкнал.
Но тъй като ние не сме
онези вчерашни теленца/покрай благородните
ви присвоявания си отворихме очичките/, разбираме, че има и друго.
Как при толкова гръмко
афиширани, вътрешни
разследвания на МВР, ти
дребният хитрец от Самоков, стана Велик Инвеститор чрез сътрудници
– клиенти на полицията ,

собственик на мини, топлофикации, предприятия в Сърбия, че даже си
купи жена от мафията.
Велико нещо е любовта!
П.С. Драги приятели,от делото той излезе
на кяр- върнаха му гаранцията от 200 000 лв.
Ето такъв трябва да е
следващия ни министър-председател- вмен,
знаещ, почтен в какъвто ще се превърне и г-н
Ковачки, след като мине по всички съдебни
инстанции, и си изкове
чистото минало. Може
пък да сме по –добре
при него?
Г.Йорданов-Гого

Äà èç÷èñòèì ìðúñîòèÿòà
îò äóøèòå ñè!
На 9 април изчистихме България – долу-горе. Кога ще изчистим
душите си и ще спрем
да си нанасяме удари
под кръста помежду си?
Имаше едно време
един американски филм
с много „Оскари” „Мълчанието на агнетата”.
Българският филм „Мълчанието на овцете” се
оказа безкраен. Все обвиняваме някого за нещо. Но не надникваме в
душите си и не протестираме, особено ние, добруджанците. После се
чудим защо в Софийското равно поле, около столицата и в нея вземат по-

високи заплати, цените
на хранителните стоки са
на половина от тези в
града ни. Там се плащат
по-ниски сметки за ток
и вода. Така е, защото
реагират.
Ние тук си мълчим,
правим мръсотии зад
гърба на близки, приятели, съседи, т.е. въртим се
в един и същ дяволски
кръг. Всички са възмутени от надписаните зимни сметки, които са непосилни за 2/3 от гражданите, повечето пенсионери. Правим жестоки
икономии, но резултатът
е ужасяващ. Явно разчитат на това, че хората не

могат да дадат 50 лв. за
жалба и още 160 лв. за
проверка на електромера, а накрая пак потребителят е виновен.
Разбира се, че има
други начини за уреждане на нещата. Изключвам варварските кражба
на ток между съседи или
заплахи за пребиване на
инкасатори. Има цивилизовани начини за регулиране на ситуацията.
Като първа мярка бих посочила изваждането на
елтаблата на светло, за да
имат до тях постоянен
достъп не само хора от
ЕОН, но и гражданите.
В ж.к.”Балик” бл.12

вх.А” и вх.”Б” те са в мазата и в малките часове
на нощта, там се случват, меко казано, странни неща. В нашите общежития, които приличат на гета, трябва да си
много внимателен със
съседите, защото могат
да ти направят куп мръсотии. Оказва се, че живеем в едно излишно напрежение, от което няма смисъл.
Докато не променим
начина си на поведение
и не се опитаме да изчистим мръсотията от душите си и Господ да слезе, не би ни помогнал.
Ирена ИЛИЕВА

„Антим І” – Ивомира
Иванова – V клас, а
първото място завоюва
шестокласникът Павел
Петров, ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” Балчик. В категорията

VІІІ – ХІІ клас се проведе оспорвана надпревара. На трето място се
отличи Дария Сивриева – VIII клас от ОУ
„Антим І”, второто място зае Габриела Петрова – IX клас от СОУ
„Хр. Смирненски” с.
Оброчище, а първото
място бе спечелено от
деветоткласника Ерсин
Исмаилов от СОУ
„Христо Ботев”- Балчик. Специална награда от журито получиха
два проекта за новаторство, добра формулирана тема и оригиналност:
Иван Анещев – IX клас,
СОУ „Хр. Ботев” – Балчик за проекта „Българ-

ски православни храмовe”и ученици от IVXII клас, СОУ „Христо Смирненски” с. Оброчище за проекта „Радини вълнения” по романа „Под игото”.
Учениците, заели
призови места получиха предметни награди,
осигурени от Община
Балчик. Останалите
участници получиха
грамота за участие, която бе един вид морална награда за тяхната
инициативност, както и
полезни бележки, които ще им помогнат за
бъдещото развитие в
тази област.
Ерсин ИСМАИЛОВ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ
На основание чл.35, ал. 1 от ЗОС; чл. 62, ал.2; чл.66,
ал.7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решение № 718 от
17.12.2011 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка
със Заповед № 280/11.04. 2011 г. на Кмета на Община
Балчик. 1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване
за продажба на движими вещи, частна общинска собственост,
представляващи: 20 броя метални тръби спирално заварени, всяка с диаметър ш 920 мм, дебелина 10 мм и дължина 11,40 м., при
начална цена за една вещ - 2 436.75 лв. /две хиляди четиристотин
тридесет и шест лева и 75 ст./, без ДДС., обща сума за всичките
тръби -48 735.00 лв., без ДДС. Депозита за горе посочените вещи
е в размер на 240.00 лв. за брой. Търгът ще се проведе на 05.05.2011
г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл.”21 септември” № 6. Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден
от 18.04.2011 до 03.05.2011 г. на касата на ОбА - Балчик. Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик в
срок до 15.30 ч. на 03.05.2011 г. Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на
04.05.2011 г. в Информационния център на Община Балчик.
За справки: тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова
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На 18 април 2011 г.
В читалище „П.Хилендарски” Балчик се
състоя моноспектакълът „Лалугер”. Постановката е по книгата на Александър
Урумов „Приказки в
края на времето”, а
режисьор е Юрий Дачев. Играта на великолеп н ия Ни кола й
Урумов бе посрещната радушно от балчиклии, които го помнят
като ученик в балчишката гимназия. Всички негови съучени-

ц и бяха н а
постановката
и след края и
го поздравиха лично.
В пиесата
се говореше
за отминалите времена с
носталгия, но
и с разбиране, че светът
се е променил, и то
към по-добро. Залата
ту ехтеше от смях, ту
следеше със сълзи и
интерес развитието на
действието, умело пре-

дставено само от един
актьор- Николай, неподправеният, неподражаемият, талантливият Урумов.
Фото: М.Костова

