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Øàõìàòåí òóðíèð

На 1 март 2014 г. в за-
лата на ШК „Балчик” се
проведе турнир по шах-
мат по случай Нацио-
налния празник на Бъл-
гария – 3 март. Участва-
ха 16 шахматисти. Със-
тезанието се състоя в 7
кръга по швейцарската
система. Времето бе по
25 минути на човек.

Получи се оспорван
турнир. До последно не
се знаеше името на по-
бедителя. Решаваща се
оказа партията между
националния майстор
Пламен Гочев и Пламен
Петров, която завърши
наравно. Това беше
единственото реми на
победителя национален
майстор Пламен Гочев

/Добрич/, докато наша-
та местна надежда Пла-
мен Петров допусна
още едно реми.

Получи се и още една
изненада – на трето мяс-
то завърши Алеко Стефа-
нов от с. Соколово. При
пенсионерите победи
Христо Митев, следван
от Тошко Григоров и
Иван Статев. При децата
победата извоюва Любо-
мир Милчев, участник в
международни и репуб-
ликански първенства.

Почетният гражданин
на Балчик - Мирко Мир-
ков, развълнуван от мал-
кия шахматист, реши да
го поощри с 10 лв. от
собствения си джоб.

Втори и трети остана-

ха съответно Добрин
Терзиев, ученик от 10
клас на СОУ „Христо Бо-
тев” и Светослав Ников,
ученик от 5 клас на ОУ
„Св. Св. Кирил и Мето-
дий”. Всички победите-
ли и техните подгласни-
ци получиха награди.

Бих искал да изразя
своята благодарност
към г-н Младен Марти-
нов, председател на ЗК
„Черно море”, с чиято
помощ се осъществи
турнира по шахмат.

„Ако в света същест-
вува наистина нещо све-
щено и велико, то това е
само непрекъснато раз-
виващият се  човек”
/Максим Горки/

Красимир КИРЧЕВ

Çàÿâëåíèÿ çà ÿâÿâàíå íà äúðæàâíè çðåëîñòíè

èçïèòè ñå ïîäàâàò îò 10 äî 21 ìàðò 2014 ã.
Учениците, които ще

се явяват през майската
сесия на държавни зре-
лостни изпити (ДЗИ),
трябва да подадат заяв-
ления за допускане до
изпити между 10 и 21
март 2014 г. Заявленията
се подават в училищата,
където се обучават два-
надесетокласниците.

В документа се посо-
чва както желанието за
допускане до задължи-
телния изпит по българ-
ски език и литература,
така и видът на втория за-

дължителен изпит, който
е по избор между пред-
метите чужд език (анг-
лийски, френски, немс-
ки, испански, италианс-
ки, руски); математика;
физика и астрономия;
биология и здравно об-
разование; химия и опа-
зване на околната среда;
история и цивилизация;
география и икономика;
предметен цикъл „Фило-
софия”. Освен на задъл-
жителните два изпита,
зрелостниците могат да
се явят и на ДЗИ по же-

лан от тях предмет, което
също се отбелязва в зая-
влението.

До 20 май учениците,
завършили успешно 12.
клас и подали заявление
за явяване на ДЗИ, ще
получат служебна беле-
жка за допускане до зре-
лостни изпити, в която са
отбелязани датите, на-
чалните часове и сгради-
те, където ще се прове-
дат съответните изпити.

Първият държавен
зрелостен изпит е задъл-
жителен за всички - по

български език и лите-
ратура и ще се проведе
на 21 май 2014 г.

Вторият  задължите-
лен изпит по избран от
ученика предмет е на 23
май 2014 г.

Третата матура, която
е по желание, ще е от 27
май 2014 г. до 5 юни 2014
г. Датите за конкретните
предмети ще бъдат оп-
ределени по-късно, за да
се види колко ученици
са заявили желание за
явяване на трети изпит.

www.mon.bgПочетният гражданин Мирко Мирков /седналият с бастуна/ и
участниците в ежегодния шахматен турнир, посветен на 3 март,

организиран от ШК “Балчик”             Фото: М. Костова

Äîñòàâÿíå íà íîâà, íåóïîòðåáÿâàíà
ìîòîðíà ëîäêà ïî ïðîåêò
“Áàë÷èê-ìîðå-òðàäèöèè”

Публична покана с предмет :  “Доставяне на  нова,
неупотребявана моторна лодка по проект „Балчик-море-
традиции”, финансиран по Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство” 2007-2013 г.”

Краен срок за получаване на оферти: 16.00  часа на 13.03.2014 г.
Офертите се подават  лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер

на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември”
№ 6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община
Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

За въпроси и допълнителна информация: Нина Митева - ст. спец. ЕМС,
Община Балчик, тел: 0579/7 10 65.

Ïóáëè÷åí òúðã
На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета

с реш. № 238/27.02.2009 г. по Протокол № 27 от 27.02.2009 г.,
изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от
17.02.2011 г. и съгласно Решение № 523 от 13.02.2014 г., Заповед №
250/10.03.2014 г. на Кмета на Община Балчик

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот
- публична общинска собственост :

Помещение за търговска дейност с площ 25.00 м2, находящ се в гр. Балчик
- публична общинска собственост,  актуван с АОС 55/09.01.1998 г.,
представляващ част от двуетажна сграда - Исторически музей, при начална
годишна наемна цена в размер на 819,00 лв. /осемстотин и деветнадесет
лева/, 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 търговска дейност, както и да
нямат задължения към Община Балчик.

Търгът ще се проведе на 28.03.2014 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 13.03.2014 г. до15.00 ч. на 27.03.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 27.03.2014 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

Àâòîáóñ íà UNION IVKONI è áàë÷èøêà ëàäà
ñå ñáëúñêàõà íà ãëàâíàòà óëèöà

На Тодоровден за ед-
ни бе празник на конс-
ките кушии, за други –
повод да се честити на
жените Международ-
ния ден – 8 март. За бал-
чиклията Г.И., който ни-
що не подозира около
10 часа и кара в своето
платно по главната ули-
ца „Черно море”, извед-
нъж вижда пред себе
си, като че ли се срутва
жилищен блок. В него-
вото платно навлиза со-
фийският автобус на
фирма „UNION IVKONI”,
който заобикаля спре-
лите 2 микробуса, за-

реждащи със стока
хранителния магазин
до чешмата.

Много пъти органите
на реда са глобявали ди-
стрибуторите по всички
магазини. Затруднено е
движението и на Рибар-
ския площад, и по ул.
„Христо Ботев”, където
спират на забранените
за спиране места много
зареждащи автомобили,
както и частни купувачи.

На малкия паркинг
пред читалището, пред
бившата малка пицария
„Маги” също е забране-
но да се паркира. Поли-

цаите в съботния ден ги
нямаше на обичайното
им място до чешмата с
двете лъвчета. Няма го
и знакът за ограничава-
не на скоростта, останал
е само железният кол.

Слава Богу, двамата
шофьори са карали със
съобразена скорост,
имат отрицателни алко-
холни проби и няма
жертви. Но има матери-
ални щети и психичес-
ки стрес. Балчишките
застрахователни офиси
се дистанцират от слу-
чая и препоръчват на
потърпевшите да тър-

сят застрахователите
от Добрич.

Полицаите са напра-
вили акт на шофьора на
автобуса, защото той е
виновен за инцидента,
но щетите върху лекия
автомобил са много по-
големи, както и емоци-
оналните последици за
потърпевшите.

Редно е Общината и
Полицията да въведат
ред за паркирането по
главните улици, зареж-
дането на магазините и
наличието на пътни зна-
ци и маркировки.

Маруся КОСТОВА

Âîåííè ó÷åíèÿ â ×åðíî ìîðå,
Ïîëøà è Ðóñèÿ

На фона на кризата в Ук-
райна военни учения с
участието на военни от

САЩ ще се проведат в
Черно море и Полша. Ма-
щабно военно учение за-

почва и в Русия.
Военно учение на воен-

номорските сили на Бълга-
рия, Румъния и САЩ тря-
бваше да започне на 11
март в Черно море. От бъл-
гарското Министерство на
отбраната обаче съобщиха,
че заради лошите метеоро-
логични условия учението
се отложи с 24 часа.

В учението ще участва
американският ескадрен ми-
ноносец "Тракстън", който
принадлежи към ударната во-
енноморска група на самоле-
тоносача "Джордж Буш".

От българска страна ще
участва фрегатата "Дръз-
ки". Румънските ВМС ще
се представят с 3 кораба.

Това са първите общи
военни учения в района,
откакто Кремъл се намеси
в Украйна.

В плана на учението са
включени мероприятия по
съв местн о тактическо
маневриране, приемане и
предаване на товари на ход
между кораб и хеликоптер,
както и различни освети-
телни тренинги.

/Б.Т./




