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Ïîçäðàâèòåëåí àäðåñ çà 1 ìàðò
Скъпи самодейци, месец март е женски месец. Но той започва с най-

прекрасния ден – Първи март – Ден на самодееца и Баба Марта. По този
повод ръководството на Дружеството на военноинвалидите в град Балчик
поздравява групата за народно пеене към Дружеството „Росна китка” с рък.
Стойка Георгиева, също така хор „Добруджанки” с дир. Магдалена Христова
и танцовите състави при НЧ „Васил Левски” с рък. Галина Гавраилова, хор
„Бяло цвете” при клуб „Хинап” с рък. Невелина Николова и всички клубове
от Община Балчик.

На всички желаем много здраве, творчески успехи и късмет през 2014 г.
Стойка ГЕОРГИЕВА – Председател на ДВВП

Ïðèçíàòåëíîñò çà 3 ìàðò

“Самарското знаме” - Ярослав Вешин

Държиш во веки знамето самарско,
изправил се във целия си ръст,
напомняш всекиму за дните робски,
поел си тежкия си кръст.

Ти, Опълченецо, незнаен и безстрашен,
духът събрал във себе си - КУРАЖ,
във най-студена зима и горещо лято
не се предаде и ни беше страж.

Днес младите те гледат отдалече
и трудно си представят оня век,
когато си рискувал всичко,
доказвал си се - истински човек.

Ще мине много време, ще изтлеем,
от нас мнозина ще потънат в прах,
но няма ти да остарееш
и да потъне твоят глас.

Пенка Димитрова

Ãîð÷èâà êîìåäèÿ -
ãîð÷èâà èñòèíà

Криза от бедност, лип-
са на достойнство, изо-
лираност, духовен про-
винциализъм и най вече
финансова зависимост
от олигархията! ПРОС-
ПАХМЕ безобразието
ГЕРБ. Богатите процъф-
тяват, защото теренът е
инфантилен. Елитът е
емоционално напрегнат,
но за съжаление идейно
безплоден. Липсата на
съгласие по основни на-
ционални приоритети е
резултат  на полемично
недоразвитие.

Новият  Месия владее
техниката на пропаганда-
та  на желаното като дей-
ствително и на личната
амбиция като всеобща
надежда. Това момче
има неукротима амби-
ция. Затова има електо-
рат със сходни качества...

Политическите безоб-
разия като провокация-
та Пеевски ми се струва
неповторима. Сега, ко-
гато гледам нещата от
дистанция, поддържам
оптимизма си, защото
самоотчуждението на
място придобива хара-
ктера на унижение. В
предните епохи бедният
е наричан блажен, сега

го имат за последен глу-
пак. Щастието е дързост,
което оспорва  човеш-
кия жребий и рискува
завист. Народ без пасти-
ри, хронично беден, по-
стоянно вайкащ се, тру-
дно би се чувствал доб-
ре. Това обяснява дъно-
то, до което сме стигна-
ли. Моментът изисква
работни места и доходи.
За нацията ни ще е кра-
чка напред, а това изис-
ква върховенство на за-
кона. При тази морална
и социална ерозия как да
си повярваме .

Драги приятели, у нас
действена демокрация не
може да има, защото впи-
лите се във властта „ели-
ти” не представляват ин-
тересите на нещото, наре-
чено “народ”.  За да има
парламентаризъм,тряб-
ва да има действена со-
циална инфраструктура,
генерираща обществени
групи, които да виждат в
него реално средство за
изява и реализация на
свои интереси. А какво
е, драги балчиклии, Пар-
ламентът в сегашния му
вид-гръмоотвод за гнева
на не особено интелиген-
тния “електорат”.

Криминалната рево-
люция е факт. Тя намес-
ти финикийските знаци.
На практика у нас има
пирамида с тесен връх
и с непрекъснато раз-
ширяваща се основа.
Нашите лендлордове не
са капиталисти, а финан-
сови рентиери и ако не
инвестират в работни
места, ще дойде ден и те
ще пострадат.

Счупиха гръбнака на
българското село, а то бе
чудото, което  е причи-
на нацията да е жива.

Животът ни е като тъ-
жна комедия, а комеди-
ята е ярост. Това е начин
да преодолеем абсурд-
ността на съществува-
нето си - да се смеем
плачейки.

Георги ЙОРДАНОВ -
ГОГО

Г. Йорданов - ГОГО

Êàêâî íîâî â áèáëèîòåêàòà?

С този въпрос започ-
нах разговор с гл.библи-
отекар на библиотеката
при НЧ „П.Хилендaрски
1870” гр.Балчик г-жа
Иванка Томова. Тук ми
е винаги интересно и
любопитно, защото по-
тъвайки в царството на
книгите, забравям за
ежедневните грижи и
проблеми. Забелязвам,
че след направения ре-
монт, читалнята е стана-
ла по-светла и простор-
на. Заинтересувах се да-
ли са се увеличили по-
сещенията, има ли нови
книги, какви са новите

услуги, които се предла-
гат за удовлетворяване
информационните пот-
ребности в различни те-
матични области.

Фондът в началото на
2014 г. наброява 51 245
тома от различни отра-
сли на знанието, а нови-
те книги за 493 тома. Об-
що посещенията в биб-
лиотеката за 2013 г. са 10
312, от които за дома са
6 120, а в читалнята 4 190.

Не зная дали тези по-
казатели са добри за та-
къв род библиотека или
очакванията са повече.
С навлизане на компют-
рите българинът забра-
ви да чете книги и зато-
ва приветствам всички
усилия на библиотечни-
те служители за привли-
чане интереса към кни-
гата, осъществявайки
връзката между библи-
отека – читател-семей-
ство – общественост.

Вниманието ми граб-
на една мисъл на Лару-
шфуко : „На човек са му
нужни само 8 прочете-

Стела Дакова
Стоянова

ни книги, за да общува
нормално със себепо-
добните, но за да разбе-
ре кои са тези осем, тря-
бва да прочете 8 000. А
Джани Родари споде-
ля:”Бих искал всички да
четат, но не, за да станат
литератори и поети, а за
да не бъде никой роб.”

От справката, която на-
правих – електронните
услуги са иновативни
библиотечни услуги, ед-
ната от които предоста-
вя актуална информация
за свободните работни
места, предоставена от
Дирекция „Бюро по тру-
да”, а другата „Е-здраве”
– предоставя надеждна и
точна информация на
тема „здраве”. Читатели-
те могат да направят
справка за лекарства, за-
плащане от НЗОК, за
здравноосигурителен
статус, да задават въпро-
си към НЗОК. Предоста-
вянето на тази услуга е
основано на подписано-
то с Министерството на
здравеопазването /на

национално ниво/ спо-
разумение за сътрудни-
чество и създадените
партньорства на библи-
отеките с Регионалните
здравни инспекции.

През 2013 г. библиоте-
ката се е включила в уе-
бинарите /онлайн кон-
ференции/, организира-
ни от РБ”Дора Габе”.
Разискваните теми-спо-
дели Иванка Томова, са:
1.Контрацепция и неже-
лана бременност;2.Про-
филактика на социално
значими болести /ту-
беркулоза/. Присъства-
щите са имали възмож-
ност да наблюдават пре-
зентацията, изготвена от
специалисти от РЗИ
гр.Добрич, както и да
задават въпроси дирек-
тно към лектора.

Предстоят бележити
годишнини, които двата
отдела към библиотека-
та ще отбележат и ще за-
познаят с тях широката
общественост.

Стела Дакова
СТОЯНОВА

Òúðã âúâ â.ç. “Èçãðåâ”
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на

ОбС - Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 год., изм. и
доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решение
№ 522 от 30.01.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка
със Заповед № 164 /18.02.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

 ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим
имот, частна общинска собственост, както следва:

Незастроен, вилен урегулиран поземлен имот № ХVІ, кв. 14 по ПУП на в.з.
“Изгрев”, гр. Балчик, с площ от 466.00 м2, представляващ ПИ № 02508.1.68
по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална цена 23 300.00 лв. /двадесет
и три хиляди и триста лева/, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 12.03.2014 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 24.02.2014 г. до
10.03.2014 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 11.03.2014  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в
срок до 16.00 ч. на 11.03.2014 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова

Îáùåñòâåíà ïîðú÷êà
С ПРЕДМЕТ: „Доставка на машини, оборудване и транспортни средства

за Претоварна станция за ТБО Балчик, вкл. такива, изискващи монтажни
работи по обособени позиции”

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00479-2014-0003
 КРАЕН СРОК за закупуване на документацията: до 16.00 часа на 10.03.2014 г.
КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения: до 16.00 часа на 10.03.2014 г.
КРАЕН СРОК за предаване на офертите: до 16.00 часа на 20.03.2014 г.
Необходимите документи могат да се закупят от касата на общината.

Ïóáëè÷åí òúðã çà èìîò ïîä íàåì â ñ. Ñåíîêîñ
На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 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 № 510 по Протокол № 35 от 30.01.2014 г., Заповед № 166/19.02.2014
г. на Кмета на Община Балчик.

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

Терен с площ 60.00 м2, находящ се в с. Сенокос - публична общинска собственост, актуван с АОС 81/
27.03.1998 г., представляващ част от УПИ № І, кв. 12 по ПУП на с. Сенокос, целия с площ от 4 410.00 м2, за поставяне
на преместваем обект за търговия с хранителни  стоки, при начална годишна наемна цена в размер на 489,00 лв.  /
четиристотин осемдесет и девет 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 са

извършвали дейност предмет на търга, а именно търговия с хранителни  стоки, както и да нямат задължения към
Община Балчик. Същите следва да спазват предмета на дейност.

Търгът ще се проведе на 07.03.2014 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 20.02.2014 г. до15.00
ч. на 06.03.2014 г. на касата на ОбА -  Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 06.03.2014 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: те л. 0579/7-10-54 Ве селина Маринова

Ìàéñòîðè íà ïîêðèâè
извършват ремонт, конструкция на покриви и направа на нови.
Изграждане на навеси. Хидроизолация на покриви. Монтаж на

битумни керемиди, улуци, водосточни тръби. Ниски цени.
Тел: 0887 716 779; 0899 175 266       /5-1/




