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Ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâåòåíè
íà ïðîëåòòà â ÎÓ “Ñâ. Ñâ. Êèðèë

è Ìåòîäèé” - ãðàä Áàë÷èê
Всички учениците от ОУ “Св. св. Кирил и Методий” през м. март и април

проведоха редица мероприятия посветени на природата.
Мероприятия:
21.03.2013г - Първа пролет /презентация/
22.03.2013г - Световен ден на водата /презентация/
23.03.2013г - Часът на Земята / загасяне на осветлението на този

ден в 20.30ч за един час/
01.04.2013г - Международен ден на птиците / презентации/
От 01.04.-07.04.2013г - Седмица на гората /почистване двора на училище

от начален курс, 16.04.2013г - почистване на алея “Ехо” от 5-не и 6-те класове,
19.04.2013г почистване на централния плаж от 7-те и 8 клас/

22.04.2013г - Международен ден на Земята / засаждане на дървета и храсти,
оформяне на екологичен кът, изложба от вторични материали, изложба от
рисунки, табло с разкази, есета, стихотворения посветени на природата.

 Ïóáëè÷åí òúðã çà îòäàâàíå ïîä íàåì
На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009

г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение №
64/17.02.2012 г. на ОбС - Балчик и Заповед №340/2013 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска

собственост, предназначен за ЗОХ :
    Част от първи етаж от двуетажна нежилищна сграда, състоящ се от 2 бр. зали, миялно, серв. офис,

кухня и wc с обща площ от 58.00 м2, находяща се в гр. Балчик, ул. “Витоша”, актувана с АОС 327/
24.09.1999 г. с начална годишна наемна цена 1 134.48 лв. /хиляда сто тридесет и четири лева и четиридесет
и осем стотинки/, без ДДС.

2. Срок на договора - 5 /пет/ години
3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон

и да извършват дейност, предмет на търга.
Търгът ще се проведе на 10.05.2013 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска

администрация - Балчик, пл. “21 - септември” № 6.
Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 18.04.2013

г. до 08.05.2013  г. на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на предложения за участие е 09.05.2013 г. до 16,00 ч. в информационния

център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.
    Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна

документация.
За справки: тел. 7-10-54  Веселина Маринова

ÓÑ íà êîîïåðàöèÿ “×åðíî ìîðå - Áàë÷èê”
свиква общо годишно отчетно събрание на 27.04.2013г./събота/ от 8.00 часа в залата

на читалище“Паисий Хилендарски - 1870”, град Балчик при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1.Освобождаване на член-кооператори, приемане на член-кооператори.
2. Отчет на УС.
3. Отчет на КС.
4. Одиторски доклад.
5.Вземане на решение за разпореждане с поземлен имот с идентификатор 02508.55.43

с площ 1391 кв.м. в едно с построената масивна сграда /магазин с гараж/ със застроена площ
124 кв.м.

6.Приемане на разчет за стопанската 2013/2014г. и избор на одитор.
Съгласно Закона за кооперациите (чл.17, ал.2), ако не  се явятнеобходимият брой

членове събранието ще се проведе в същия ден (27 април 2013г.), на същото място
(залата на читалище “Паисий Хилендарски - 1870”) от 9.00 часа, при същия дневен
ред, независимо от броя на присъстващите.

Започна прием на пациенти по клинични пътеки, съгласно Договор със
Здравната каса. Пациентите се настаняват в обновени болнични стаи.

Закупени са нови апарати за ултразвукова и магнитна терапия.
Постъпването в лечебното заведение се осъществява след предварителна

резервация на тел: 0579/ 7-23-48; 0882 528 320, където се получава и
необходимата информация за пациенти.

“ÑÁÐ - Òóçëàòà” ÅÎÎÄ, ãð. Áàë÷èê

Êëóá “Êîìïþòúð” êúì ÎÄÊ-Áàë÷èê îòíîâî ñ
ïðèçîâè ìåñòà â íàöèîíàëåí êîíêóðñ

На 19 април 2013 го-
дина в ХГ ”ХРИСТО
ГРАДЕЧЛИЕВ” гр. Ка-
варна се проведе цере-
мония по награждаване
на отличените ученици
във Втория Национален
конкурс “Морето-един
различен свят”. В него
взеха участие над 500
ученици от 23 града на
България в категориите
“Разказ”, “Есе”, “Рисун-
ка” и “Презентация”.
Единадесетокласникът
Ерсин Исмаилов и десе-
токласникът Жоро Ива-
нов участваха за втора
поредна година с инте-
ресни презентации, по-
светени на неоценимо-
то богатство на Бълга-
рия - морето. Призьо-

рите от раздел “Презен-
тация” представиха сво-
ите проекти пред пуб-
лика, което бе новост за
този конкурс. Участни-
ците от клуб “Компю-
тър” при ОДК-Балчик
завоюваха заслуженени
призови места: Ерсин
Исмаилов – Първо мяс-
то и Жоро Иванов –
Трето място. По късно,
двамата дадоха интервю
за местната кабелна те-
левизия. Организатори-
те благодариха за дейно-
то участие и тази годи-
на, и си пожелаха за в
бъдеще конкурсът “Мо-
рето - един различен
свят” да се превърне в
международен.

ОДК-Балчик

По случай Денят на Земята   22 април, ученици от IV-
те класове на ОУ “Антим I”, участници в клубовете
“Екология” и “Изобразително изкуство” към ОДК-
Балчик посетиха Пречиствателна станция за отпадни
води (ПСОВ) гр. Балчик. Там те с интерес изслушаха
беседата на Кристияна Иванова  директор на ПСОВ и
проследиха пътя на отпадните води през етапите на
пречистване до вливането им в Черно море.

22 àïðèë â ÎÄÊ




