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В оставащите малко
дни до Коледа балчиш-
ките ротарианци зарад-
ваха с нови компютри
учениците от ОДК Бал-
чик – 3 бр., от ПГ за КОС
„Алеко Константи-
нов”Балчик-2 бр., от Де-
тския отдел на библио-
теката на ч-ще „П.Хи-
лендарски”Балчик-2
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Слави Сербезов, председател на Ротари клуб - Балчик, Тинка Сивриева,
директор на ОДК Балчик и ротарианците Георги Железов и Христо Желязков.

Ротари клуб - Балчик подарява компютри на Маргарита Росенова, директор
на ПГ за КОС  “Алеко Константинов” - Балчик.                   Фото: М. КОСТОВА

Слави Сербезов, Мариана Радева, Христо Желязков и Боян Томов - в библиотеката на ч-ще “П.
Хилендарски” - Балчик.                                                                                                         Фото: М. КОСТОВА

бр. , ч-ще „В.Левс-
ки”Балчик – 1 бр.и ч-ще
„Просвета” с.Соколово-
1 бр. Компютрите са с
лицензирана операци-
онна система Windows
XP Pro, получени от
Швейцария като даре-
ние със съдействието на
Българо-швейцарската
търговска камара, пос-

редством „Амалипе”и
Ротари клуб Балчик.

Ротарианците, с тазго-
дишният си председател
Слави Сербезов, са на
мнение, че старата техни-
ка трябва да се обновява,
че кабинетите, където се
учат децата, трябва да се
дооборудват технически
постоянно, че вече инте-

рактивната дъска, дигитал-
ният фотоапарат от висок
клас, мощните и бързи
компютри, Интернет не
са новости, а необходимо-
сти за съвременния уче-
бен процес.  Ротарианци-
те Слави Сербезов, Геор-
ги Железов и Христо Же-
лязков със задоволство
разгледаха базата на Об-
щинския детски комплекс
– кабинети, офиси, двор.
Директорът Тинка Сиври-
ева изтъкна, че 836 деца
участват в 60 кръжочни
форми на занимание в
ОДК, което е най-голямо
постижение в 60-годиш-
ната история на комплек-
са. Сградата е санирана,
но има какво още да се
желае за оградата, двора
и изграждането на откри-
та сцена  за представле-
ния. Обзавеждането на ка-

бинетите не е приключе-
но. Те перманентно тря-
бва да се модернизират.
Децата със своя труд про-
моцират съвременния
учебен процес – те пеят,
танцуват, рисуват, моде-
лират, превъплъщават се
в актьори, журналисти,
депутати от Ученическия
парламент. Изложбата на
12 декември в кулоарите
на ОДК ще съдържа най-
хубавите коледни рисун-
ки, картички, сурвакници
и керамични предмети. 20
картини участваха в изло-
жба на голф курорта
„Лайт хаус”за благотвори-
телния бал на Ротари клуб
Балчик /Дистрикт 24 82/.

С голям интерес рота-
рианците бяха посрещ-
нати в ПГ за КОС
„Ал.Константинов” от
директора Маргарита

Росенова, учителките
Росица Шалтева и  Злат-
ка Колева, от учениците
от курса по готварство,
които имаха час по ин-
формационни техноло-
гии и на място присъст-
ваха на монтирането на
новите компютри.

С голяма благодар-
ност библиотекарката в
Детския отдел на ч-ще
„П.Хилендарски”Мари-
ана Радева и компютър-
ният специалист Боян
Томов започнаха ведна-
га работа с новия ком-
пютър. Така стана и в ч-
ще „В.Левски” и ч-ще
„Просвета”.

Ротарианците имат да
разпределят още 2 ком-
пютъра, 3 лаптопа, 3 при-
нтера и 2 скенера. Те са
28 души и чрез избрана
от тях комисия по прие-

ма ще сторят това до края
на годината като обсъдят
къде тази техника е най-
необходима. Ротариан-
ците са хора – обърна се
към мен председателят
Слави Сербезов, които са
с доброволното убежде-
ние, че помагат на хора-
та безвъзмездно. Те са
лидери в професията си
и са се насмогнали, как-
то се казва.  Избират своя
председател на ротацио-
нен принцип, всяка годи-
на. От м.юли2014 г. ще
председателства Христо
Желязков, който даде
идеята да се съпоставя
работата на Общинския
съвет и Ученическия
парламент, като по този
начин се подготвят мла-
дите за провокациите на
живота.

Маруся КОСТОВА

Бащите си отиват неизпратени
от своите далечни синове

и никой няма туй да им прости,
макар далечен път да ги дели!
Очите им невидимо отворени
остават, чакащи във вечността,

дали ще зърнат нейде мило чедо
или ще чуят „Тате, отвори!”

Отиде си нашият съгражданин, приятел,
общественик – човекът с леви убеждения, на

които остана верен до последния си дъх.
Той беше окото, ухото на всичко, случващо се в

нашия град. Нищо не убягваше от неговия взор.
Последните си години отдаде и на църквата.

Истински православен, достойно и служи. Дано
в паралелния свят намери справедливост.

Пенка ДИМИТРОВА

IN MEMORIAM
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на 70 г.
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На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик,
изм. и доп. с Решение 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решения № №
445, 446, 447  и 448 от 31.10.2013г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка
със Заповед № 1318/22.11.2013г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими
имоти, частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен терен в строителни граници, представляващ
неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.55.225 по

кадастралната карта на гр.  Балчик, ВВС блокове (ул. "Стара планина"), с площ от 1 146
м2, при начална цена 34 380.00 лв. (тридесет и четири хиляди триста и осемдесет лева).

2. Незастроен терен в строителни граници, представляващ неурегулиран поземлен
имот с идентификатор № 02508.55.222, по кадастралната карта на гр. Балчик, ВВС
блокове (ул. "Стара планина"),  с площ от 1 123 м2, при начална цена 33 690.00 лв.
(тридесет и три хиляди шестстотин и деветдесет лева/.

3. Незастроен терен в строителни граници, представляващ неурегулиран поземлен
имот с идентификатор № 02508.55.221, по кадастралната карта на гр. Балчик, ВВС
блокове ( ул."Стара планина"),  с площ от 1 155 м2, при начална цена 34 650.00 лв.
(тридесет и четири хиляди шестстотин и петдесет лева/.

4. Терен в строителни граници, представляващ неурегулиран поземлен имот с
идентификатор № 02508.55.226 по кадастралната карта на гр. Балчик, ВВС блокове, с
площ от 261 м2, при начална цена 6 525.00 лв. (шест хиляди петстотин двадесет и пет лева).

Търгът ще се проведе на 17.12.2013 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 03.12.2013 г. до 13.12.                2013
г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена
в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 16.12.2013  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок
до 16.00 ч. на  16.12.2013 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова
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04 декември 2013 г.,  ОТКРИТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА чл.14,ал.1,т.2 от ЗОП
С ПРЕД МЕТ: „Доставка на

съоръжения, оборудване и обзавеждане
по проект „Подобряване на туристическите атракции и
свързаните с тях инфраструктури на територията на
община Балчик"с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на обзавеждане,
Обособена позиция 2: Доставка на съоръжения и

оборудване"
По Проект „Подобряване на туристическите

атракции и свързаните с тях инфраструктури на
територията на община Балчик", договор за
безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/
2010/005, осъществяван с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 -
2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3
„Устойчиво развитие на туризма", операция 3.1.
„Подобряване на туристическите атракции и свързаната
с тях инфраструктура"

КРАЕН СРОК за закупуване на документацията
до 16.00 часа на 02.01.2014 г.
КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения
до 16.00 часа на 02.01.2014 г.
КРАЕН СРОК за предаване на офертите
до 16.00 часа на 09.01.2014 г.

Доставка на съоръжения, оборудване и
обзавеждане по проект - Подобряване на

туристическите атракции и свързаните с тях
инфраструктури на територията на община Балчик"




