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Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, 
с които студентите самофинансират образованието си. 

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

Нашият юбилей!

 Учител, буквар, образование, просвета!
 Златни думи в българската реч!
 Има ги, защото има училище!
 Това училище, българското, ще го има, доде-
то на тази земя я има България!
 От първите стихчета в детската градина, 
през буквара на първокласника, до зрелостното сви-
делество на абитурента води път, който минава през 
нашите сърца.
 В живота ни се редуваха радости и горчиви-
ни, незаслужени нападки и заслужена признателност. 
Но ние винаги сме оставали верни на нашата мисия:
- апостоли на знанието;
- всеотдайни, като Кирил и Методиевите уче-
ници;
- безкористни, като възрожденските си пред-
шественици.
 Наша е най-голямата награда:
- любовта на децата от класната стая;
- благодарността на техните родители.
 И днес, толкова години, след като сме напус-
нали класните стаи, ние не преставаме да сме учители 
в очите на децата, в душите на техните родители, в 
нашите сърца.
  Това е така, защото намерихме нов дом за 
нашата несвършваща мисия – Клуба на учителите-
пенсионери. В него се срещаме с близки колеги, спо-
деляме радостни и тъжни мигове, опознаваме Роди-
ната, честваме велики дати. Загубихме много колеги, 

които никога няма да забравим, но редиците ни се по-
пълниха с по-млади, също като нас ентусиазирани и 
активни учители. Този наш дом на 13 декември 2020 
год.  навърши 25 години. 
 Първият председател на клуба бе госпожа 
Керанка Генчева, която сега е почетен председател на 
клуба. Тя предаде щафетата на Иванка Иванова, която 
продължи нейният опит.
  Богат и разнообразен е животът  в нашия 
клуб. Всеки четвъртък за нас е изпълнен с нещо ново, 
интересно, интригуващо. Тези седмични срещи ни 
зареждат с нови идеи, вдъхновяват ни, радват нашите 
пенсионерски дни.
 Учител, буквар, образование, просвета!
 Златни думи в българската реч!
 Ще ги има, защото има училище!
 Ще ги има, защото на тази земя я има Бълга-
рия!
 А ние, учителите-пенсионери, ще държим 
високо факела на образованието и ще предадем щафе-
тата на идващите след нас!
 Честит юбилей, колеги!
 Честит 25 рожден ден на нашия клуб!
 На всички желая столетие!
 Бисерни зари, рубинени слънца!
 Нека идват след нас поколения, съхранили 
нашия плам, заредени от нас!
   Иванка Атанасова

учител-пенсионер

МОЛБА 
За малка финансова помощ от 2500 лв.

Екип от родолюбиви млади хора, с честна инициатива за документален филм с нови 
факти – публицистика, революционната му и международна дейност, гибел в живота на 
Христофор Ботев Петков ( Христо Ботев), молим за съпричастност и помощ, с която ще 
финализираме най-важните части на филма и ще заснемем кадри и архив в чужбина! 

С благодарност!
С уважение!
С надежда!

Иван Тренев – радио „Гама“ - Видин
E-mail: van4omani@gmail.com

IBAN: BG97BPBI79401066029602

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на ОбС-Балчик и Заповед №. на Кмета на 

Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК 
ОБЯВЯВА 

откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно 
наддаване с  предмет “Отдаване под наем на части от имоти публична-общинска 
собственост за поставяне на 3/три/ броя рекламно-информационни елементи с 

обща площ 36 кв.м., гр. Балчик“

1.Цел на търга:Отдаване под наем на части от имоти за поставяне на рекламно 
– информационни елемента:
т.1.1. 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент представляващ ПИ№ 
02508.19.251 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, с площ 12  
кв.м.
т.1.2. 1 /един/ брой рекламно- информационен елементПИ№ 02508.7.141 по ка-
дастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица,  с площ 12  кв.м.
т.1.3. 1 /един/ брой рекламно- информационен елементПИ№ 02508.525.105 по 
кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, с площ 12  кв.м.
Отдадената под наем част от общински имот публична-общинска собственост 
е за поставяне на три броя рекламно -информационни елементи с обща площ 
36 кв.м.
2. Начална годишна наемна цена:1782лв./хиляда седемстотин осемдесет и два 
лева/ без ДДС; стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от на-
чалната цена;
3. Срок на договора: 3/три / години;
След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва 
отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение –за  поставяне на 
един брой рекламно информационен елемент с площ 4 кв.м.
4.Закупуване на тръжната документация – 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен 
ДДС, всеки работен ден от 25.12.2020г. до 15.00 часа на 08.01.2021г. от касата 
на ОбА – Балчик;
5. Краен срок за приемане на депозит за участие – до 15.00 часа на 08.01.2021г.;
6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга– 15.30 часа на 
08.01.2021г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.”21-септември” № 6
7.  Търгът ще се проведе на 11.01.2021г. от 10.00 ч. в  зала на І –ви етаж в сгра-
дата на Община Балчик.
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел “Образование, 
хуманитарни, социални и стопански дейности”, след предварителна уговорка и 
представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в 
ОбА - Балчик.

 Лице за контакт:  Силвия Николова – 
гл.специалист наеми  0579 7 10 54                                                                                                                                           

Почина Агафия Радева - дългогодишна учителка и 
общественичка от село Дропла

На 12 декември 2020 г. 
почина на 86-годишна 
възраст Агафия Раде-
ва, дългогодишна детска 
учителка и активистка 
в родното си село. През 
2019 г. редакцията на 
в.”Балчишки телеграф”, 
кметът на с.Дропла г-н 
Денчо Попов, краеведът 
Христо Гаврилов и Об-
щински съвет Балчик я 
предложиха за наградата 
„Общественик на година-
та”.

 Поклон пред светлата ѝ 
памет!

Нов вид кражба
На 13 декември, около 
16:20 ч., е получено съ-
общение за извършена 
кражба,  чрез демонтаж 
на катализатор от лек 
автомобил „Опел”, пар-
киран на територията на 
град Балчик. От проведе-
ните незабавни ОИМ и 
ПСД са установени извър-
шителите на деянието. С 
полицейска мярка за срок 
от 24 часа са задържани 
40-годишен мъж, 23-го-
дишен мъж и 17-годишен 
младеж, всички от град 
Шабла. Вещта, обект на 
посегателството, е уста-
новена и иззета по на-
длежния ред. Работата по 
случая продължава.

ПРОМЯНА
Стоеше на своето място
докато му стана тясно.

***
ПРОСВЕТЛЕНИЕ

И вътрешният му глас,
започна да си прави пас. 

***
ОТ ЖИВОТА

Когато себе си победиш
може да изгориш.

***
КОЙТО МОЖЕ ГО МОЖЕ

Мафията създаде тази държава,
за да я използва за дойна крава. 

***

ЕПИГРАМИ
ЖАЛКО

Редовите професионалисти
мафията ги изчисти.

***

ИЗИСКВАНЕ
Спазваш ли правилата

ще влезеш в играта.
***

ВЯТЪРЪТ НА ПРОМЯНАТА
От предатели

станаха завоеватели.
*** 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Който срещу течението плува

дълго не съществува.


