ПОЗИЦИИ

Ïóáëè÷åí òúðã çà èìîò
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 № 197 по Протокол № 15 от
17.07.2012 г. на Общински Съвет Балчик и във връзка със Заповед № 806/
10.08.2012 г. на Кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим
имот, частна общинска собственост, представляващ:
1.1. Незастроен поземлен имот № 02508.55.156 по кадастралната карта на
гр. Балчик, с площ от 2 500 м2 /две хиляди и петстотин квадратни метра/,
актуван с АОС № 2730/19.12.2006 год., при начална цена 45 000.00 лв. /
четиридесет и пет хиляди лева/.
1.2. Участникът спечелил търга и сключил договор за продажба се задължава
да опазва преминаващата през имота канализация, като гарантира достъпа
за нейното обслужване със съответния сервитут, съгласно ЗУТ и друга
действаща нормативна уредба.
2. Търгът ще се проведе на 04.09.2012 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 20.08.2012 год. до
31.08.2012 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 03.09.2012 год.
5. Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в
срок до 16.00 ч. на 03.09.2012 г. в Информационния център на Община Балчик.
За справки: тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова

Ìèñëè ...

В живота има условия за всичко и откъсите от време никога не са
едноцветни. Затова свободните по дух, неробуващи на суетното си его
владеят най- силното
оръжие- да прощават и
не търсят торбата алтъни от длъжниците.
Много от героите на
прехода бяха на страниците на медиите, а и все
още продължават!
Приятели, гледаме месеци фарса с А. Петров.
След направена предишна рентгенография ясно е проличало дълбоко
спукване на глезена, равносилно на счупване,
за което и най- безпросветният знае, че се налага гипсиране, а днес в
болницата е установено
, че му няма нищо и му
предписали мазила!
Е, това е положението…
Г-н Петров, заявихте,
че ще Ви ликвидират в

прав текст . Вие сте горещ картоф и не знам
защо накрая не кажете
истината за тази държава? Участвували сте в
толкова отборни мръсни игри с много от сегашните властници? Когато сте тръгвали нагоре
сте били наясно , че без
да си продадете душата
и да предавате и най
близките си приятели,
няма да имате финансов
просперитет.
Аз живея в малък град
и имам познати, които
също са се обърнали на
диаметрално противоположната страна, кой
за финикийски знаци,
кой за висок пост,а други и за двете! Но при Вас,
г-н Петров, нещата са
големи. Вие използвате
умно поста на висш полицай за собствено обогатяване. Вършите нещата комплексно , изнудвате, заснемате оргиите на довчерашните бедняци (днешните сондан гьормета), за да ги
изнудвате. Финансовият
Ви просперитет е впечатляващ,а политическите Ви изнудвания са
брилянтни. Владеете и
част от полицията и про-

куратурата.
Понякога съжалявам,
че няма един такъв човек да играе за народа,
пък даже платата му да
бъде милион. Адвокатите са наясно с казуса.
Вие имате възможност
да дадете много пари,
но никой не ги пипа, те
парят. И тези, които Ви
държат в кауша знаят, че
ползвате SIM- карти и
други екстри, не се заблуждавайте, пускат Ви
гювеч! Тъй като не могат да ви отровят, ще Ви
измислят мъчителна
смърт и дано жертвите
Ви да бъдат овъзмездени.
Мисля си, че все още
се надявате да надхитрите управляващите.
Съмнявам се, защото те
не са интелектуалци.
Последните понякога
вярват и на измами, защото в сърцата си са честни хора. А управляващите са минали през ситото на всички мушенгии и са наясно с всичко. Не Ви желая злото, а
мечтая да дойде ден Вие
да отворите уста. Знам,
че шансовете Ви да живеете ще намалеят,
пък…кой знае.
Г. ЙОРДАНОВ-Гого
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Ôèíëàíäñêàòà èçëîæáà “Ùàñòèå”
В Европейската културна асоциация членуват европейски и главно
финландски художници,
които се интересуват от
финландското изобразително изкуство и които
със своето творчество се
стремят да създадат контакти между различните
култури.
Изложбата „Щастие”,
която е инсперирана от
този стремеж, показва
творби на 10 финландски и европейски художници, сред които и тези на българката Надеж д а Б л аг оев а, коя т о
живее във Финландия и
се занимава с живопис,
и кон оп и с, г р аф и ка и
илюстрации, дизайн и
п р и ло ж н и и з к уст в а,
пърформанси. В настоящата изложба тя пред ст авя к арт и н и , ед н а
ек спреси вна, модерна
живопис в свежи, ярки
тонове, колорит, който
оставя бодро, оптимистично настроение.
С методите и стила на
класиката са изградени
пейзажите на Ритва Линдфорс; с послание към
детската чистота и непринуденост се отличават акварелите на Айла

Откриване на финладската изложба “Щастие” на 3 август 2012
Койви сто; румъ нката
Крис Чобану изненадва
с абстрактните загатнати
фигури в златно, а звука тя вижда в синьо; Нона-Нина Маки представя огромно платно с интересна интерпретация
на мистична земна природа; с модерна цианотипия
Катя Юхола се връща в
спомените; Аря Кунту
разгръща таланта си в
майсторски платна с нюанси от природните явления и красотата на човешките чувства и усещания от живота около
нея; Пирийо Хейно, художник с голям актив от

Ритва Линдфорс - “Пейзаж”

изложби в света, отразява живота и неговите изненади под формата на
капризна градина; Моона Метсойла изненадва с
въображаемите пейзажи
на съзнанието, където се
мяркат крехки женски
форми и крилати същества; Аня Матила – Толванен изпраща безмълвни фотографски послания, които ще усетиш,
ако си с отворени сетива за красивото: „Когато снимаш от сърце, виждаш душата на природ ат а, от к ри ваш ф раг менти от щастие, осъзнаваш красотата” – каз-

ва тя. А нима това не се
отнася до всички, които
се занимават с изкуство, д о вси ч к и , кои т о
т воря т, а карт и н и т е,
фотографиите, инсталациите и другите модерни жанрове, са изкуство тогава, когато са породени от природ ат а,
от живота и негови те
изненади. Стига да притежаваш сетивата за тях.
За да предизвикаш у
зрителя истинско художествено преживяване, защото нали целта на изкуството е да извисява човека, да
променя света към добро.
Мария АНДРЕЕВА

Айла Койвисто - “Момиче с маргарити”

Äóõîâèÿò îðêåñòúð íà âîåííîìîðñêèòå
ñèëè - îòíîâî â Áàë÷èê

Õðèñòî Ñòîè÷êîâ ùå íàãðàäè
äåöà â Àëáåíà
Легендарният български футболист Христо
Стоичков ще награди
призьорите в детската
шампионска лига Лукойл, която в момента се
провежда в Албена. Това ще стане на 16 август
(четвъртък), когато в
10.30 часа на централния
стадион ще започне финалната среща от футболния турнир. Участват 8 състава с футболисти, родени след 1 януари 2000 г. За наградите
спорят отборите на: Пирин /Благоевград/, Изи-

да /Добрич/, Фарул /
Констанца, Рум./, Академията на Хаджи /Рум./,
Авангард Житомир /
Укр./, Митиши /Русия/,
Берое /Стара Загора/ и
Спартак /Варна/.
Победителят ще се
класира за суперфинала в Анталия от 23 до 27
октомври.
Организатори на турнира са детска футболна лига-Русия с подкрепата на Лукойл-Русия и
„Евима футбол консултинг” с Хабил Адемов и
Евгени Маринов.

На церемонията по
награждаването ще присъства и спортния директор на Лукойл Сашо
Везенков. Футболната
надпревара за първи път
гостува на Балканите.

На 7 август от 18.30 ч.
на сцена “Мистрал”
представителният оркестър на ВМС в България
изнесе концерт за балчиклии. Той бе посветен
на 133-годишнината от
създаването на българския военноморски флот.
Духовият оркестър на
ВМС вече доста години
радва с представленията
си. Той изнася концерти
предимно в градовете от
Българското Черноморие, а понякога и във въ-

трешността на страната.
Диригент на вечерната
програма бе капитан ІІІ
ранг - Мирослав Трифонов. Концертът започна
с химна на ВМС - “Велик
е нашият войник”, изпълнен на крака от музикантите. В репертоара на оркестъра имаше известни
класически и съвременни произведения, които
повдигат духа и вдъхват
настроение.
За съжаление, нямаше плакати или други

официални публикации, затова и логично,
концертът започна с
неприятно малка публика от десетина човека, предимно чужденци. След това обаче,
всеки минувач от алеята се спираше да послуша невероятната музика и така накрая публиката се увеличи неколкократно. Концертът бе атракция и за гостите на хотелите в
близост до сцената, ко-

ито с удоволствие го
изслушаха.
Ця ла та пр огра м а
продължи около час и
половина, а последното произ ведение бе
брилянтно изпълненото Дунавско хоро,
аплодирано дълго от
публиката.
Пожелаваме на оркестъра на ВМС много
успехи по време на
концертите занапред и
ги очакваме отново.
Ерсин ИСМАИЛОВ

