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На 5 юли 2014 г. в гр.
Полски  Тръмбеш  се
проведе III  Регионален
преглед  на  БАСВ  /
Българската асоциация
„Спорт  за всички”/  по
петанк, хвърляне на топка
в цел, бягане и скачане от
място.  Шестте
участнички  от  клуб
„Здравец” Балчик – Елена
Казакова,  Ирина
Братоева, Димка Малева,
Руска Георгиева, Иванка
Игнатова и Пепа Раднева,
завоюваха  второ
отборно  място  от  10
състезаващи се отбора.
Индивидуално  второ
място  по  петанк  бе
отредено  на  Елена
Казакова,  а  второ  по

хвърляне на топка в цел
на Иванка  Игнатова.
Участвахме  и   в
дисциплините „Бягане”
и  „Скачане”  с  добри
резултати, но  поради
н е н а в ъ р ш е н и
възрастови граници 65
и  70  г.  бяхме  извън
класирането. Доволни
сме и от този резултат,
защото  ни   липсва
специален  терен  за
тренировки.

Благодарим на кмета
Н.Ангелов  за
разбирането  и
подкрепата  му  за
осигуряване на превоз.

Руска ГЕОРГИЕВА
Председател на
клуб „Здравец”
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В  това  се  убедиха
всички присъстващи на
XIII Детски  музикален
ф е с т и в а л - ко н к ур с
„Усмивките на морето”,
проведен от 20-25 юни в
нашия град.  От първия
до  последния  ден     -
приятни  изненади,
бликащи  от възторг  и
оригиналност, амбиция
и  интерпретации  от
всички  възрастови
групи  на  състави   от
България,  Русия,
Беларус,  Армения,
Молдова,  Израел  и
Украйна. Около 250 деца
бяха  зяедно в  Балчик,
водени  от своите  по-
т е м п е р а м е н т н и
ръководители.  Журито,
което  обобщаваше  и

Áàë÷èê - ãðàäúò, â êîéòî ñå
ñáúäâàò ìå÷òèòå
директор на фестивала;
ведрите  и  слънчеви
Ирина  Ковальска  и
Лариса  Иванова
оформиха  тази
великолепна четворка. И
тази година напред бяха
талантливите  водещи
Дмитрий  Умлиев  и
Наталья  Томаш,
мениджър  с  българо-
траклийски  корен.
Заедно  посрещнахме
варненската  група
„Ангел  мой”,
„Танцуващият свят”  от
Санкт  Петербург;
„Интерстил”  от
Краснодар,  „Престиж”
от Брест, „Кашарот” от
н о в о с и б и р с к ,
„Фламенко” от  Тюмен,
„Израелски цветя” от Бат- „Стефан Неата”, Център

по  естетика
„ Л а с т р а л е л ” ,
Музикални  групи
„Оризонт”,  „Олимп”,
„Лира”  –  всички  от
Кишинев; шоу  театър
„Чунга-Чанга” от Киев;
Център  по  изкуства
„Карин”  от  Ереван;
Районен  дом  на
културата  „Тараклия”;
Студио  за  рисунки  и
живопис  „Щрих”  от
Одеса.  Зад  рояла  най-
дълго  бяха  Амалия
Скибински от Израел и
Иван  Барановски  от
Молдова.

Ненапразно  нашата
бивша  уважавана
министър- председател
Ренета  Инджова
пророчески  заяви,  че
жените  ще  оправят
България.  На  този
фестивал  се  получи
същото  –  жените
преобладаваха  и
женският  стил
п р е д о п р е д е л я ш е
характера на  морските
усмивки.

Фестивалът се осъще-
стви, благодарение тра-
диционната подкрепа на
Община Балчик , с ос-
новен двигател ръково-
дството на НЧ „П.Хилен-
дарски – 1870”, Обеди-
нението на междунаро-
дните детски фестивали

„МеДефиК”, Асоциаци-
ята  на мажоретките  в
Украйна – АМУ, обще-
ствената  организация
„Источники будущего”,
фирма „Даль” от Одеса,
с подкрепата на българ-
ски, руски и украински
медии.

Изпълнителите  бяха
разпределени по възра-
стови групи и категории
в различни стилове, ко-
ито показаха своите ка-
чества  на  концерти  в
църквата  „Св.Св.Конс-
тантин и Елена” и чита-
лището. Директорът на
фестивала Наталья Ни-
китенко, стратегически
беше предвидила неустой-
чивия характер на балчи-
шкото време и водена от
опита си не допусна инци-
денти с децата, както в По-
морие им изгоряха крака-
та на жежкото слънце, ни-
то пък изцепки, каквито се
получиха под дъжда и гръ-
мотевиците на площада,
когато боси танцуваха фи-
налистите на  фестивала
„Слънчева България”.

Най-много победите-
ли бяха от руската шко-
ла – „Ангел мой” с р-л
Натали Караван, които
не само обраха овации-
те на публиката, но и по-
чти  всички награди  в
различните  категории.
Награди получиха и во-

калистите на ОДК Бал-
чик, с р-л Мила Мавро-
ва. Най-последователни
в идеята си да утвърж-
дават руския  фолклор
на майката родина бяха
„Израелските цветя” с
р-л  Галина  Тсоукер.
Сред зрителите бе и на-
шата  преподавателка
по балет Евгения Кири-
лова, която не само от-
близо наблюдаваше хо-
реографията, а  и чер-
пеше опит .

Фестивалите в Балчик
продължават. С нетър-
пение елитната публика
от Балчик очаква фес-
тивала  за  класическа
музика „Балчик класик
дейз”, детския фестивал
„Трикси”,  фестивала на
младите в  изкуството
„Виа  Понтика” и най-
масовия  национален
фолклорен  фестивал
„Море от ритми”, кой-
то  за  четвърти  път  се
провежда на 21 септем-
ври – Ден на възвръща-
нето на град Балчик към
пределите  на  майка
България”,  когато  се
оформя и вторият сбор
на града, както този на
24 май.

С  толкова  много
форуми  Балчик  се
доказва  като място  на
сбъдване на мечтите.

Георги ЙОВЧЕВ

оценяваше  всички
моменти  бе в  състав:
Бедрос Киркоров,  баща
на  известния  певец
Филип Киркоров и първи
братовчед  на
уважавания  от  нас  ,
балчиклии, д-р Михран
Санджакян;  Наталья
Н и к и т е н к о ,
основоположник  и

Ян; децата-вокалисти от
Балчик, подготвени  от
Мила Маврова от ОДК
Балчик,  АНПТ  и  СОУ
„Сава Доброплодни” от
Шумен;  СОУ
„Св.Кл.Охридски” и Арт
център  „Палитра”
Добрич;  Музикално
студио „Михай Витязул”,
Музикален  колеж

Мирослава Красимирова Кирчева - фаворитка
на фестивала “Усмивките на морето”. фото: БТ

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, с. Кранево
На основание  чл. 68 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.; Решение № 609 по Протокол № 41/29.05.2014 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 719/19.06.2014 г. на
Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична
общинска собственост за поставяне на рекламно - указателна табела, а именно :

1. Рекламна площ от 2 м2 за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент на тротоар на улица “Приморска” в с. Кранево.
2.  Цел на търга : отдаване под наем на част от имот, представляващ тротоар на улица за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент.
2.1. Начална годишна наемна цена :
- в размер на 100.00 лева /сто лева/, без ДДС, съгласно Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на

Община Балчик.
2.2. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора.
2.3. Допускане до търга :
- до участие в търга се допускат  кандидати, които са регистрирани по смисъла на търговския закон.
Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 26.06.2014 г. до 14.07.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 14.07.2014 г. до 15,30 ч. и предложения на същата дата до 16,00 ч. в Информационния

център на ОбА - Балчик, адрес пл.”21-септември” № 6.
Търгът ще се проведе на 15.07.2014 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на ОбА - Балчик. 
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. 0579 7-10-54 - Веселина Маринова

Конкурс за поставяне на 6 бр. рекламно-
указателни табели

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.;  Решение №  660
по  Протокол №  53/30.09.2010  г.  на ОбС  -
Балчик и  Заповед №  702/16.06.2014  г.  на
Кмета

ОБЯВЯВА
процедура за организация и провеждане на

публично оповестен неприсъствен конкурс за
отдаване под наем на обособени части от имоти
- публична общинска собственост за поставяне
на рекламно-указателни табели, а именно :

1. Рекламна площ от 2.88 м2 за поставяне на 6
бр. рекламно-информационни елемента, всеки
с площ  -  0,48  м2,  находящи  се по  улици
“Приморска”,  “Гео  Милев”,  “Акад.  Даки
Йорданов” в гр. Балчик и улица в к.з. “Двореца”
в гр. Балчик /на стълбовете на улично осветление/

2.  Цел на конкурса : отдаване под наем на
обособени части от имоти за поставяне на 6
бр. рекламно-информационни елемента.

2.1. Начална годишна наемна цена :
- в размер на 144.00 лева /сто четиридесет и

четири лева/, без ДДС, съгласно Наредба за реда
и  условията за  поставяне на  преместваеми
обекти на територията на Община Балчик.

2.2. Срок на договора  - 5 (пет) години от
датата на сключване на договора.

2.3. Допускане до конкурса :
-  до  участие  в  конкурса  се  допускат 

кандидати, които са регистрирани по смисъла
на търговския закон и развиващи дейност на
територията на Община Балчик.

Закупуване на конкурсна  документация в
размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен
ден от 03.07.2014 г. до 21.07.2014 г. на касата на
ОбА - Балчик.

Крайният срок  за приемане  на депозит  за
участие е 21.07.2014 г. до 15,30 ч. и предложения
на същата дата до 16,00 ч. в Информационния
център  на  ОбА  -  Балчик,  адрес  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: тел. 0579 7-10-54 - В, Маринова




