ОБЩИНА

Шабла обяви шесто издание на
националния литературен конкурс
„Георги Давидов“

Стимулиране творческите изяви на млади поети,
които пишат на морска тематика, както и за живота
и вълненията на хората,
живеещи край морето,
цели шестото издание на
националния литературен
конкурс „Георги Давидов“. Конкурсът се провежда на три години, като
първият е през 2005 година, по повод 50-годишнината от рождението на
Георги Давидов. Ооргани-

зира се и се провежда от
Община Шабла, като конкурсните произведения се
журират от утвърдени литературни творци и критици. Журито е в 5-членен
състав, единият от които
е представител на Община Шабла / кмет или
заместник кмет по културата /. Наградният фонд
включва: малка пластика
„Пегас”, специално изработен диплом /грамота/ и
парична премия /2000 лв/.

Според регламента, в конкурса могат да участват
всички поети на възраст
до 40 години, които пишат
на морска тематика, както
и за живота и вълненията
на хората, живеещи край
морето; Всеки участник
може да представи до 5
стихотворения, цикъл от
стихове или подготвен за
книга ръкопис по посочената тематика. Конкурсът е явен. Текстовете,
придружени от следната

Регионалната организация
на Съюза на инвалидите в
България – СИБ ДОБРИЧ
предлага Деспина Илиева
Маринова да бъде удостоена със званието «Общественик на 2019 година - град
Балчик».
Родена е на 28.06.1950 г.
Завършила e Учителски
институт в гр. Бургас през
1973 г., а Шуменски университет през 1991 год.,
специалност „детска учителка”. През 1988 г. защитава втора квалификационна
степен с дипломна работа
„Игрите с пръсти и театърът със сенки, за развиване
говора у децата от предучилищна възраст“, който опит
описва след тригодишна
работа по темата и се оказ-

ва, че този опит е първият в
областта на предучилищното възпитание.
През 1978 г. завършва Школа за ръководители на самодейни състави в гр. Пловдив, в раздел „Театрална
режисура”. Ръководи театрален състав към НЧ „ Васил Левски 1959”Балчик
от 1978-1980 г.,Кукленотеатрален състав на деца
от с. Гурково през 19881990 г. Съставът получава
златен медал на Фестивала
на селските състави в с.
Кардам.
Участва в Куклено - театралния състав към НЧ
„Паисий
Хилендарски
1870” Балчик в продължение на 15 години, предимно в „Театър със сенки”.

На 02.07.2015 г. Деспина Маринова учреди Общинска организация на
инвалидите в град Балчик – “Света Марина” и е
Председател на Организацията.
В РЕГИОН Добрич имаме
Регионална организация и
пет общински организации
– Добрич, Балчик, Каварна, Тервел и Шабла. Като
национално представени
организации, членуваме в
СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ /СИБ/.
Гордеем се, че сме част от
СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ.
Тази година имахме юбилей – 30 години СИБ. Отпразнувахме в р-т “Лотос”
гр. Балчик юбилея и Празника на Света Марина –
патрон на организацията в
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Мартеници, в знак на благодарност, за спонсорите

информация: име, адрес
и телефон, се изпращат
с препоръчана кореспонденция на адрес: гр.
Шабла – 9680, ул. „Равно
поле“ № 35, Общинска администрация, за Национален литературен конкурс
„Георги Давидов“, e-mail:
obshtina@ ob-shabla.org,
culture@obshabla.org Краен срок за изпращане на
творбите, придружени от
изискваната информация
за автори

Предложение Деспина Маринова
да бъде удостоена със званието
“Общественик на годината”

Деспина Маринова
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Балчик.
На 03.12.2019 г. по случай
Международния ден на
ИНВАЛИДА И 30-годишния юбилей на СИБ бяхме
в р-т “Добруджа” Добрич,
на 12.12.2019 г. в р-т “Рамада “ София тържествено отбелязахме ЮБИЛЕЯ.
Имаше много официални
гости. Г-жа Деспина Маринова беше специален
гост на тържеството в Добрич и в София.
Г-жа Маринова е делегат
на Общото събрание на
СИБ. Представител на Добрички Регион.
Девизът на нашия съюз е
“ЗАЕДНО ЗА ЕДИН ПОДОБЪР ЖИВОТ” и г-жа
Маринова работи за доброто на хората с увреждания
в град Балчик; за подобряване на здравословното,
социалното,
културното
обслужване
на своите
`членове; за преодоляване
на архитектурно-строителните, транспортни и комуникативни бариери.
Поддържа контакти със
сродни организации.
Информира СИБ и обществеността за своята
дейност чрез средствата за
масова информация .
Популяризира дейността
на СИБ , на неговите организационни и асоциирани
структури .
Подпомага целево нуждаещи се инвалиди, като
за тази цел съдейства за
лечение на Димитър Стоев – Оброчище и Ивилина
Димова- Балчик. Средствата бяха получени от ЦУ
на Съюза на инвалидите в
България – София.
Надежда ДИМИТРОВА
КООРДИНАТОР НА
СИБ Добрич

НОВ БЪЛГАРСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА
Web страница: www.nbu.bg – Учебни програми – Електронен каталог
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена 052 607 946 – база Варна
Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма
„Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират
образованието си.

Г-ца Диана Пармаксъзова от Хлебозавод “Бал Клас”
Балчик подарява на децата лакомства и им благодари за
поздравителния адрес и мартеничките, които сами са
изработили.
Ученици от IV “б” клас на
Основно училище „ Антим I” Балчик, от името на
класа си поднесоха мартеници и изработени от тях
рисунки, с поздравителен
адрес към спонсорите им за
провеждане на редица училищни мероприятия – г-н
Иван Добрев, управител на

Супермаркет „Аквилон” и
г-н Николай Пармаксъзов,
директор на Хлебозавод
„Бал Клас” Балчик. Както
винаги, децата бяха топло
посрещнати.
Г-н Добрев бе много развълнуван и каза на учениците: „Предайте на своите
съученици да обичат своята

Родина. Да отидат в чужбина и получат образование,
да се върнат и приложат наученото в своята Родина.”
От Хлебозавода децата получиха почерпка за целия
клас.
Полк.о.р.Иван
АПОСТОЛОВ

Г-н Иван Добрев, управител на Супермаркет “Аквилон”
Балчик поздравява децата с празника Баба Марта и им
препоръча да се учат и се посветят на родината България.
2020-02/26.02.2020 г. - „Закупуване на абонаментни карти със 70% намаление
и транспортно обслужване по вътрешноградските линии и в района на вилна
зона до сп.”Орехите” на пенсионери и хора с увреждания с трайна нетрудоспособност със и над 50% през 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП
Пряко договаряне /чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП/
ОБЩИНА БАЛЧИК
1. Наименование на възложителя.
гр. Балчик, пл. “21-ви септември” № 6
Закупуване на абонаментни карти със 70%
намаление и транспортно обслужване по
2. Обект, предмет и кратко описавътрешноградските линии и в района на вилна зона
ние на поръчката.
до сп.”Орехите” на пенсионери и хора с увреждания с
трайна нетрудоспособност със и над 50% през 2020 г.
3. Условия, на които следва да
отговарят участниците, включително изискванията за финансови и
Посочени в документацията
икономически условия, технически
способности и квалификация, когато е приложимо.
4. Срок за подаване на офертите.
До 16:00 часа на 06.03.2020 г.
5. Срок на валидност на оферПосочен в документацията
тите.
6. Критерия за възлагане, вклюПредлаганата цена на картите да е по-ниска от
чително показателите за оценка и редовната цена на карта за съответните категории
тяхната тежест.
пътници
7. Дата и час на отваряне на
10:00 часа на 09.03.2020 г.
офертите.
8. Обособени позиции, когато е
Неприложимо
приложимо.
9. Друга информация, когато е
приложимо.
За въпроси и допълнителна информация: Милен Йорданов – юрист, телефон 0579 71036
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на
адрес: 9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември“ № 6, Общинска администрация - гр.
Балчик

