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(12 януари 1898, Каварна - [8/9 септември 1944, Добрич)

22.02.1999 г., намиращ
се на ул. "Д - р Златко
Петков", гр. Балчик, както следва :
1.1. помещение, представляващо стоматологичен кабинет № 113 с площ
от 23 м2, находящ се в
„МЦ І" ЕООД - публична общинска собственост,
гр. Балчик.
1.2. помещение, представляващо стоматологичен кабинет № 111 с площ
от 15 м2, находящ се в
„МЦ І" ЕООД - публична общинска собственост,
гр. Балчик.
2. Цел на конкурса :
отдаване под наем на стоматологични кабинети.
3. Начални го дишни
наемна цена : по т. 1.1
88, 32 лв. /осем десет и
осем лева и тридесет и
две стотинки/, без ДДС.
по т.1.2. 57,60 лв. /петдесет и седем лева и шестд ес ет с то тинки/, б ез
ДДС, съгл. чл. 102 /4/ от
Закона за лечебните заведения.
4. Срок на договора - 5
(пет) години от датата на
сключване на договора.
5. Допускане до конкурса :
До участие в
публично оповестен неприсъствен конкурс се
допускат кандидати, ко-

Яни Парашкевов Хаджиянев е роден през 1898 г. в
гр. Каварна в заможно семейство. Баща му, Парашке в Х аджияне в, е търг овец-манифактурист. Майка
му се казва Елена Канаврова. Яни расте в културна среда. Свири на флейта,
брат му на цигулка и пиано, сестрите му на цигулка и пиано. Той учи в Каварна до тре ти прогимназиален клас, а след това в
гимназ ия та в г р. Варна.
Дружал е с Владимир Трендафилов (1900 г. - 1972 г.),
известен актьор и литературен к ритик.
Н ез ав ършил гимназ ия ,
Яни Хаджиянев, се записва доброволец и участва в
П ървата с ве то вна во йна
(1918 г.).След края на войната продължава средното
си образование в гимназията на гр. Кюстендил. Завръща се в Каварна и желае
да следва драматургия. Баща му не е съгласен с това.
Яни настоява и заминава за
Виена през 1921 г. Следващ ата го дина идв а в гр.
Варна, за да вземе пари. В
това време баща му се разболява и умира. Той повече не м оже да продъ лжи
следването си, поради липса на средства.
Като ученик в Каварна
участва в д раматичните
про яв и на училище то .
Група ученици се организират д а изб ягат и д а се
включат в борбата за освобождение на Македония.
Яни с набд яв а групата с
револвери, които взема от
баща си. Те напускат Каварна, но баща му с файтон настига групата в Балчик и г и в ръщ а о братно.
След една седмица те отново успяват да избягат, но
плановете им не се осъществяват.
След завръщането си от
Виена работи в мелницата
на баща си. Оженва се за
Руска Демирева Гецова от
с. Ай Орман (сега Поляна).
Понеже не е опитен, работата в мелницата не върви.
Преместват я в с. Преселенци. По това вре ме започв а и първ ите си литературни опити. Сътрудничи на в. "Доброджа ноуа",
редактиран от Жеко Кинов.
Получава писмо от редак-

Снимка на Яни Хаджиянев: ТДА-Добрич, ф.
299K, оп. 1, а.е. 74, л.
то ра, ч е раб отите м у ще
б ъд ат пуб ликувани и щ е
по лучи д об ър хонорар.
През 1 927 г. е привлечен
на работа в редакцията на
вестника и се преселват със
съпругата си в гр. Добрич.
Живеят при Христо Капитанов. След два месеца по
настоя ване на Капитанов
се премес тва на работа в
ред ак цията на в . "Н ов о
единство". По това време
главният редактор на вестника, Любен Станче в, заминава во йник и на не гово то м ясто е избран Яни
Хаджиянев.
Редактор е и на вестниците "Единство ", "Добруджански глас", на списанията "По ле ", "Златна До бруджа". Пише разкази, които публикува във вестника. Автор е и на книгите "
Сме хъ т на Д об руджа",
"Суша", "До бруд жанци",
които изд ав а в До брич .
Подписва се с псевдонима
Калиакренски.
Арестуван е многократно от румънската полиция.
Вестникът също е бил спиран от цензурата. През 1938
г. при ареста му, румънците се опитват да узнаят от
къде се вземат средствата за
издръжка на вестника и за
отваряне на български училища. Заедно с Яни Хаджи-

янев са арестувани и двама
души от Силистра - обвинени в шпионаж. Откарани са
с лодка през Дунава. Качват
ги на влак със затъмнени
прозорци и пътуват до Букурещ. Арестув аните не
знаят къде се намират. Яни
помолва един от пазачите за
някои покупки. От лентата,
с която са превързани поръчаните неща разбират, че са
в Букурещ. След това ги откарват в Кюстендженския затвор. На гарата,чрез келнер
той успява да изпрати бележка до Х ристо Енчев от
Балчик. След 22 дни близките му най-после узнават къде е. Съпругата му и Любе н Станчев о тив ат в г р.
Кюстенджа. Съди го военен
съд. Делото се отлага и го
откарв ат в г р. Ч ернауц.
Тук е осъден на 3 години
затвор. Присъдата е обжалвана и касационният съд я
намаля ва на дв е го дини.Преместват го в гр. Галац. След 2 години излиза
от затв ора. Другарите му
от Силистра не са освободени. Осъдени са на по 18
години. По време на съдебния процес той се защищава почти с ам, въпреки,
че има 4 адвокати ангажирани за процеса.
След излизането му от затво ра българите от Галац

дават банкет в негова чест.
При арестуването му, Дора Габе се намира в Париж
на конг рес на пис ателите
и протестира срещу неговото задържане без присъда и иска да бъде насрочено дело. Яни Хаджиянев се
завръща в До брич и продължава редакторската си
дейност във вестника. Предполага се, че е бил ръководител на легиона "Стефан Караджа". Ме жд у
1940 - 1944 г. ръководи и
те атрална трупа. О снов ател е на Народния университет, действащ в Добрич
през румънското робство.
През 1 94 1 г. е приет з а
член на Съюза на българск ите писате ли. Из че зв а
безследно през септември
1944 г.
Тази к ратк а биография
на Яни Хаджиянев - Калиакренски е благодарение на
спомените на неговата съпруга Руска Енчева, записани от Недка Симеонова на
4 юни 1975 г. в гр. Каварна.
Яни Хаджиянев е бил деец и
вероятен ръков одител на
ВДРО в района на гр. Добрич. Това е част от окупираните от румънците земи.
Той не е можел да участва
във въоръжени чети, но неговата дейност, свързана с
културни и просветни мероприятия, говори достатъчно за отдадеността му на
борбата за освобождение на
Добруджа. В края на септември 1944 г. той и Любен
Станчев изчезват безследно.
Тяхната вина е, че са родолюбци, че са посрещнали с
хляб и сол българската войска в Добрич през септември 1940 г.
Искам да подчертая един
знаменателен факт, свързан
с Л юбен Станче в. То й е
имал брат-близнак. Любен
е б ил свъ рзан с ВДРО , а
брат му с ДРО. И двамата
са били журналисти. През
септември 1944 г. изчезва
само Любен. Другият брат
умира спокойно през 1972
г. в София. Дали съвестта
му не го е гризяла през всички тези години за гибелта
на брат му? Дали не е можел да го спаси? Това са все
въпроси, на които никога няма да получим отговор.
Атанас ДИМИТРОВ АтаДим и Wikipedia

×åñòèò þáèëåé!
Честит да бъде този
ден, в който някой е
роден – незабравим ден!
Осо бено , ко гато е
юбилей!
В края на ноември, на
26, нашата приятелка
ДИМИТР ИЧ КА
НЕДЕЛЧЕВА КОЛЕВА

Хор

към

навърши 70 години. По
този повод ние, жените
от Пенсионерски клуб
„Втора млад ост” в
кв.”Левски” гр.Балчик,
спо деля ме нейната
радост и и пожелаваме
крепко здраве, много
радост и дълголетие.

Пенсионерски

клуб

До волни сме, че
отб елязахме заедно
ро ждения ти ден,
приятелко, че ни покани
да ни почерпиш и да се
повеселим. Хапнахме,
пийнахме, хоро играхме
и пак ще го направим на
100-я ти юбилей. И пак от

“Втора

младо ст”

в

сърце ще ти пожелаем
оно ва, без което е
немислим животъ т –
най-крепкото здраве и
устойчивост!
Софка ДЕНЕВА
Председател на клуб
„Втора младост”
Балчик

кв. Левски, Балчик
Фото: Маруся КОСТОВА

На основание чл. 77,
ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ
на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по
Пр ото кол
№
27/
27.02.2009 г., изм. и доп.
с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и
Р ешение
№
531/
27.02.2014 г. по Протокол
№ 59 на ОбС - Балчик, Решение № 33 по Протокол
№ 5 от 17.12.2015 г. на
ОбС - Балчик и Заповед
№ 29/2016 г. на Кмета на
Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА процедура за организация и пров ежд ане на пуб лич но
оповестен неприсъствен
конкурс за отдаване под
наем, съгласно предназначението си стоматологични кабинети, разположени в "Медицински център І" ЕООД - публична
общинска собственост,
актув ан с АОС 217 от

ито са:
5.1. регис трирани по
смисъла на Търговския закон.
5.2. да спазват предмет
на дейност - осъществяване на индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина
5.3. да използват горепосочените имоти, като
стоматологични кабинети
и да не променят предназначението на наетите помещения.
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00
лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 14.01.2016 г.
до 29.01.2016 г. на касата
на ОбА - Балчик. Крайният срок за приемане на
д епоз ит з а уч ас тие е
29.01.2016 г. до 15,30 ч. и
предложение на същата
дата до 16.00 ч. в информ ацио нния център на
О б А - Б алч ик, ад р ес
пл."21-септември" № 6.
Оглед се осигурява след
предварителна уговорка и
представяне на документ
за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.
За справки: т ел. 7-1054 - Веселина Маринова
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На основание чл. 77, ал.
1 и 2 от НОРПУРОИ на
ОбС - гр. Балчик, приета с
Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм.
и доп. с Решение № 748 по
Протокол 59/17.02.2011 г.
и Решение № 531/
27.02.2014 г. по Протокол
№ 59 на ОбС - Балчик, Решение № 34 по Протокол
№ 5 от 17.12.2015 г. на ОбС
- Балчик и Заповед № 30/
2016 г. на Кмета на Община
Балчик.
1. ОБЯВЯВА процедура
за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс
за отдаване под наем, съгласно предназначението си
медицински кабинети и манипулационни, разположени на първи и втори етаж в
"Медицински център І"
ЕООД - публична общинска собственост, актуван с
АОС 217 от 22.02.1999 г.,
намиращ се на ул. "Д - р
Златко Петков", гр. Балчик,
както следва :
1.1. Медицински кабинет № 223 с площ 24 м2 на
2 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103,
109, 110, всяка с площ 18,50
м2, разположени на 1 и 2
етаж. Обща площ : 34,57 м2.
1.2. Медицински кабинет № 105 с площ 13,96 м2
на 1 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103,
109, 110, всяка с площ 18,50
м2, разположени на 1 и 2
етаж. Обща площ : 24,53 м2.
1.3. Медицински кабинет № 202 с площ 19 м2 на
2 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103,
109, 110, всяка с площ 18,50
м2, разположени на 1 и 2
етаж. Обща площ : 29,57 м2.
1.4. Медицински каби-

нет № 104 с площ 22 м2 на
1 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103,
109, 110, всяка с площ 18,50
м2, разположени на 1 и 2
етаж. Обща площ : 32,57 м2.
1.5. Медицински кабинет № 220 с площ 22 м2 на
2 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103,
109, 110, всяка с площ 18,50
м2, разположени на 1 и 2
етаж. Обща площ : 32,57 м2.
1.6. Медицински кабинет № 221 с площ 24 м2 на
2 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103,
109, 110, всяка с площ 18,50
м2, разположени на 1 и 2
етаж. Обща площ : 34,57 м2.
1.7. Медицински кабинет № 222 с площ 24 м2 на
2 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103,
109, 110, всяка с площ 18,50
м2, разположени на 1 и 2
етаж. Обща площ : 34,57 м2.
2.Цел на конкурса : отдаване под наем на медицински
кабинети и манипулационни
3. Начални годишни наемна цена :
3.1. 132.75 лв. /сто тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/, без
ДДС, отнасящо се за т.1.1.
3.2. 94,20 лв. /деветдесет и четири лева и двадесет стотинки/, без ДДС, отнасящо се за т.1.2.
3.3. 113,55 лв. /сто и тринадесет лева и петдесет и
пет стотинки/, без ДДС, отнасящо се за т.1.3.
3.4.125,07 лв. /сто двадесет и пет лева и седем стотинки/, без ДДС, отнасящо
се за т.1.4.
3.5. 125,07 лв. /сто двадесет и пет лева и седем стотинки/, без ДДС, отнасящо
се за т.1.5.
3.6. 132,75 лв. /сто три-

десет и два лева и седемдесет и пет стотинки/, без
ДДС, отнасящо се за т.1.6.
3.7. 132,75 лв. /сто тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/, без
ДДС, отнасяща се за т.1.7,
съгл. чл. 102 /4/ от Закона
за лечебните заведения.
4. Срок на договора - 5
(пет) години от датата на
сключване на договора.
5. Допускане до конкурса :
До участие в
публично оповестен неприсъствен конкурс се допускат кандидати, които са:
5.1. регистрирани по смисъла на Търговския закон.
5.2. да спазват предмет на
дейност - осъществяване на
извънболнична, индивидуална, първична медицинска
помощ.
5.3. да използват горепосочените имоти, като медицински кабинети и манипулационни и да не променят
предназначението на наетите помещения.
Закупуване на конкурсна документация в размер
на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 14.01.2016
г. до 29.01.2016 г. на касата
на ОбА - Балчик. Крайният
срок за приемане на депозит за участие е 29.01.2016
г. до 15,30 ч. и предложение
на същата дата до 16.00 ч. в
информационния център на
ОбА - Балчик, адрес пл."21септември" № 6.
Оглед се осигурява след
предварителна уговорка и
представяне на документ за
закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности",
стая № 105.
За справки: тел. 7-10-54
- Веселина Маринова

