ПОЗИЦИИ

“Ïîåõàëè” - ñ òåçè äóìè
Ãàãàðèí ïîëèòà â Êîñìîñà
На 10 април 2011 г. В
Авиотехническата база в
Балчик се проведе тържествено честване на Международния ден на космонавтиката. Преди 50 години на
12 април 1961 г. В 10 ч. 55
м. излита първият човек в
Космоса, извършвайки една обиколка на земята за 1
ч. 48 мин. на височина 315
км. Тогава неговата непринудена и по детски подкупваща усмивка за кратко
време обиколи целия свят.
А първата страна, която
посети след епохалния полет бе нашата България.
Той пристигна на летище
Варна със самолет ИЛ-14 и
цяла Варна и Добруджа се
изсипаха да посрещнат героя. Тържественият митинг се състоя пред сегашния Окръжен съд, но балчишките пилоти в този ден
провеждаха полети и не можаха да посрещнат своя
звезден колега.
Неговото име носят много улици, звездното градче
край Москва, стадиона във
Варна, астрономическата
обсерватория в Ст.Загора и
дори едно училище в София, което след демократичните промени се отказа от
името си, поради това, че
космонавтът бил военен, а
едно училище не е казарма.
За съжаление, каквато е
съдбата на всички герои,
при тренировъчен полет
Гагарин загива на 27 март
1968 г. Вероятната причи-

на е, че самолетът е изпаднал в сложно положение и
се забил в земята под ъгъл
45-60 градуса.
През тази година се навършват и 32 години от легендарния полет на ген.л-т
Георги Иванов с командир
Николай Рукавишников на
„Союз 33”. На 10 април
1979 г. В 20 ч. 34 мин. те
поемат към Космоса. Този
полет в последствие влезе
в христоматията на космонавтиката и показа на всички как с участието на българския дух може да се побеждава в екстремални условия, извършвайки 31
обиколки на Земята за 47
часа и 01 мин.
За съжаление, във в-к
„Над 55” бр.14 с автор
Славей Костадинов е поместен очерк – пасквил за този полет. Историята, изсмукана от болното му въображение, ни уведомява,
че Георги Иванов въобще
не е трябвало да вземе участие в управлението на
„Союз 33”. Тази неистина
може да се опровергае винаги. Най-лесно е да вземете книгата на полк. О.р.
Иван Апостолов „На границата на възможното” –
спомени на един военен пилот, ІІ изд., където точно и
ясно, пестеливо, без емоции
е описана цялата ситуация,
както и успешния и край.
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14 април - 20 април 2011 г. 3
На основание чл. 77, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик,
приета с решение №238/27.02.2009г., Решение 764 от
Протокол 60/ 09.03.2011г. на ОбС-Балчик и Заповед № 252/
05.04.2011г. на Кмета на Община Балчик.
ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично
оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на свободни
нежилищни имоти, общинска собственост:
1. Съгласно приложението.
2. Цел на конкурса: Отдаване под наем на обектите от приложението за
извършване на търговска дейност съгласно одобрена схема за поставяне
на търговски обекти.
2.1. Начална годишна наемна цена в размер на 1080.00 лева, без ДДС
2. 2. Срок на договора 5 (пет) години от датата на сключване на договора.
3. Конкурсни условия:
3.1. Регистрация на кандидатите по Търговския Закон, със седалище и
адрес на управление на територията на Община Балчик.
3.2. Всеки кандидат има право да участва само за един обект.
3.3. Всеки кандидат следва да спазва предмета на дейност на отдадения
под наем търговски обект съгласно одобрената схема.
3.4. Кандидатът следва да е коректен платец към Община Балчик.
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00лв. с вкл. ДДС,
всеки работен ден от 11.04.2011г. до 21.04.2011г. на касата на ОбА-Балчик.
Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е
29.04.2011г. до 16,00ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес
пл.”21-септември” №6.

Георги Георгиев и други граждани поднесоха
цветя и се фотографираха пред Паметника
на загиналите летци
сега бригаден генерал, д-р на
технич. науки, който през
1988 г. Също излетя в Космоса, а неговият дубльор бе
ст.л-т летец пилот Красимир
Стоянов, който получи подготовката си за звездното
градче на нашето летище.
Трябва да спомена, че братът на Ал.Александров –
Пламен 10 г. излита и каца
успешно на летище Балчик.
А летателната си подготовка двамата ни космонавти също възстановяваха на летище Балчик с инструктори
полк. Лальо Върбанов и

полк.Кольо Петров.
Тържеството в Балчик
започна с полагане на венец и
цветя пред Паметника на
загиналите пилот – летци,
загинали при изпълнение на
служебния си дълг. В Музея
на летището подполк. О.р.
Йордан Иванов, летец с над
1000 часа нальот и 2000
кацания, обширнои старателно
разказа за нашето 70-годишно
летище. Той раздели всичко на
3 етапа: витлов период /19411955/; дозвуков реактивен
период
/1955-1978/;
/Продължава на стр.4/

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл.
на
ОбС- гр. Балчик, приета с реш.№238/
44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, изм.
27.02.2009г.
и Заповед №236/31.03.2011г.
и доп. с Решение 748 по Протокол № 59
на
Кмета
на
Община Балчик.
от 17.02.2011 г.; Решения № № 765, 766,
ОБЯВЯВА
767, 768, 769 от 09.03.2011 г. на Общински Съвет 1.Публичен търг с тайно наддаване за отдаване
Балчик и във връзка със Заповед № 249/05.04.2011
под наем на имоти общинска собственост:
г. на Кмета на Община Балчик.
1.1. Помещение с площ 37.00 кв.м. находящо се
ОБЯВЯВА
в
Община
Балчик, с.Оброчище, АОС 328/1999г. публичен търг с явно наддаване за продажба на вилни
помещение
за аптека, начална годишна наемна
имоти, частна общинска собственост, представляващи :
1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от цена в размер на 803.64 лева, без ДДС.
424 м2, представляващ УПИ ХІІ, кв. 5 по ПУП на в.з.
1.2. Терен с площ 25.00 кв.м. находящ се в гр.
“Момчил”, /ПИ № 02508.2.113 по кад. карта на гр. Балчик, ул.”Черно море” 43Б, АОС 3994/24.03.2011г.
Балчик/, при начална цена 18 656.00 лв. /осемнадесет - за поставяне на павилион за закуски, начална
хиляди шестстотин петдесет и шест лева/, без ДДС.
годишна наемна цена в размер на 393.00 лева. КАСОВИ АПAРАТИ, ВЕЗНИ, ФИСКАЛНИ СИСТЕМИ
2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от
1.3. Помещение с площ 30.00 кв.м. находящо се
408 м2, представляващ УПИ ХХІV, кв. 24 по ПУП на
на
първи етаж от двуетажна сграда в гр.Балчик,
в.з. “Изгрев”, /ПИ № 02508.1.291 по кад. карта на гр.
ул.”Черно
море” 18, АОС 3986/2011г. - магазин за
Балчик/, при начална цена 18 360.00 лв. /осемнадесет
промишлени
стоки, начална годишна наемна цена
хиляди триста и шестдесет лева/, без ДДС.
в
размер
на
928.80
лева, без ДДС.
3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от
1.4.
Помещение
с
площ 20.00 кв.м. находящо се
464 м2, представляващ УПИ ХV, кв. 26 по ПУП на в.з.
“Изгрев”, /ПИ № 02508.1.210 по кад. карта на гр. на първи етаж от двуетажна сграда в гр.Балчик,
Балчик/, при начална цена 22 272.00 лв. /двадесет и две ул.”Черно море” 18, АОС 3986/2011г. - магазин за
хиляди двеста седемдесет и два лева/, без ДДС.
промишлени стоки, начална годишна наемна цена
4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от в размер на 619.20 лева, без ДДС.
411 м2, представляващ УПИ ХІХ, кв. 5 по ПУП на в.з.
Покана за учредяване на сдружение с нестопанска
2. Цел на търга: отдаване под наем на посоче“Момчил”, /ПИ № 02508.2.106 по кад. карта на гр.
ните имоти съгласно описаното предназначение.
цел в частна полза “Музикален свят - Балчик”
Балчик/, при начална цена 18 084.00 лв. /осемнадесет
2.1.
Срок
на
договора
5(пет)
години.
Дневен
ред:
хиляди осемдесет и четири лева/, без ДДС.
2.2. До участие в търга се допускат кандидати, които
1.Учредяване на сдружение с нестопанска цел в частна полза “Музикален
5. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от
свят - Балчик”
414 м2, представляващ УПИ ХХІІІ, кв. 24 по ПУП на са регистрирани по смисъла на търговски закон.
Закупуване на тръжна документация в размер
в.з. “Изгрев”, /ПИ № 02508.1.98 по кад. карта на гр.
2. Приемане на Устав
Балчик/, при начална цена 18 630.00 лв. /осемнадесет на 12.00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от
3. Избор на Управителен и Контролен съвет
хиляди шестстотин и тридесет лева/, без ДДС.
11.04.2011г. до 20.04.2011г. на касата на ОбА-Балчик.
4. Избор на председател
Търгът ще се проведе на 28.04.2011г. от 10.00 ч. в залата
Крайният срок за приемане на предложения и
5. Други
на ОбА - Балчик в сградата на пл. “21 септември” № 6.
депозит за участие е 26.04.2011г. до 16,00ч. в
Учредителното събрание ще се проведе в сградата на ч-ще “П.
Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден информационния център на ОбА-Балчик, адрес
Хилендарски - 1870”, пл. “21септември” №7, 3-ти етаж, (малка зала) на
от 11.04.2011 до 26.04.2011 г. на касата на ОбА - Балчик. пл.”21-септември” №6.
14 април 2011г. от 18:00
Депозитът за участие в търга се внася на касата на
Търгът ще се проведе на 27.04.2011г. от 10.00 часа
Община Балчик или по посочена в тръжните книжа
Áëàãîäàðíîñò
в залата на I-ви етаж в сградата на ОбА - Балчик.
банкова сметка, в срок до 15.30 ч. на 27.04.2011г.
Оглед
се
осигурява
след
предварителна
уговорка
Благодарност към всички балчиклии, които
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите
документи се подава в срок до 16.00 ч. на 27.04.2011г. и представяне на документ за закупена тръжна
излязоха на 9-ти април и в почивния си ден
документация.
в Информационния център на Община Балчик.
почистиха част от своя град
/Б.Т/
За справки: тел. 7-10-70 - Коцовски, Димитров
За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова

ниски цени

