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Валентина Добринчева представя книгата си „Дневникът на К.“ в 
ТИЦ „Мелницата“ Балчик.                  Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ 

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете Оптика „Ювелир“ в 
град Балчик, кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)

Когато натрупаш впечатле-
ния, непременно надник-
ваш в себе си. Така е на-
правила и нашата землячка 
Валентина Добринчева от 
„Дарик радио” Добрич. 
Точно и без лирически от-
клонения ги е споделила в 
третата си книга, със загла-
вие „ Дневникът на К.“, за 
да си обясним, както тя на 
себе си:
„Ще се окаже ли духоубиец 
коронавирусът?“. 
Героите в книгата са ис-
тински физически лица от 
селото, където авторката 
се е устроила в началото 
на пандемията: баба Радка, 
баба Мирка, баба Станка, 
Наско, Васил, Ваня, нейни-
те деца Вяра и Самуил ... за 
да сподели с всички нас, че 
: „От началото на каранти-
ната са продадени маски, 
антисептици и ръкавици за 
200 милиарда долара. Нар-
кокартелите са в шок...“/ 
това е прочетено от нея в 
социалните мрежи/.
Книгата „Дневникът на К.” 
е от две части : от 13. 03. до 
13.05. 2020 г. и от 17. 11. до 
21. 12. 2020 г. Една малка 
христоматия в исторически 
план за бъдещите поколе-
ния през какви премеждия 
преминава и преодолява 

човечеството, за да оцелее 
по Природен път в стреме-
жа си да бъде истинско и 
свободно. Трябва да се знае 
от бъдещите поколения, че 
дори учителите по физиче-
ско възпитание се внедря-
ват в електронното обуче-
ние, показвайки физически 
упражнения по компютъра, 
като с носталгия си спом-
нят шумните игри по пло-
щадките за спорт. А сега са 
пред монитора.
Интересна е съдбата и на 
нашите духовни водачи в 
религията, описана лако-
нично от авторката така 
„ако свещеник не служи три 
поредни седмици литургия, 
той вече не е свещеник“. 
Борбата за оцеляване е в 
глобален мащаб. Добрин-
чева описва своите прежи-
вявания при посещения на 
различни обекти. За огра-
ниченията и забраните, 
които бяха наложени, тя не 
забравя да спомене, че сме 
държава на БУМАГИТЕ. 
Подробно описва и впечат-
ленията си от Великден, 
като тайно се надява да има 
облекчения при карантина-
та, въпреки че знае, че пре-
калената вяра води накрая 
до отчаяние. 
Аз и авторката в момента 

сме объркани от тези тем-
пове на ваксинация и про-
дължаваща пандемия, явно 
свързана с икономиката. 
Дълго време вперваме очи 
в телевизора, който ни об-
лъчва със смразяваща ин-
формация. Прекрачихме от 
един век в друг, от едно хи-

лядолетие в друго, по най- 
ужасяващия начин с този 
вирус „ Ковид- 19“. Живеем 
с надеждата, както и преди, 
да си продължим да бъдем 
роби на машините, а те да 
си останат наши поробите-
ли. 
Добринчева е намерила 
най-точните думи, без из-
лишни сравнения и метафо-
ри, да ни представи света в 

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик 
и Заповед №566/20.05.2021г. 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 част от пасивно брегозащитно 
и брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци»/, публична-
общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на 
гр.Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г., за поставяне на атракционна тераса 
„Панорама» с площ 161 кв.м., за срок от 5 год.»

1. Цел на търга: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част 
от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред пицария 
„Панорама-Каваци»/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 
02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г., 
за поставяне на атракционна тераса „Панорама» с площ 161 кв.м., за срок от 5 год.        

         Отдадената под наем част от общински имот, публична-общинска 
собственост е за поставяне на атракционна тераса.

Начална годишна наемна цена за площ  от 161 кв.м.  в размер на 6279 лв. /
шест хиляди двеста седемдесет и девет лева /  без ДДС.

2. Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;
3. Срок на договора: 5 /пет/ години;
         След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да 

използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за 
поставяне на атракционна тераса.

4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен 
ДДС, всеки работен ден от 28.05.2021 г. до 15.00 часа на 11.06.2021 г. от касата 
на ОбА - Балчик;

5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 11.06.2021 г.;
6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 

11.06.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.»21-септември» 
№ 6.

7. Търгът ще се проведе на 14.06.2021 г. от 10.00 ч. в  зала на І -ви етаж в 
сградата 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 тръжна документация в стая № 105 в 
ОбА - Балчик.

Лице за контакти: Силвия Николова - Главен специалист Наеми 0579/ 7 10 54  

Представяне „Дневникът на К.” 
от Валентина Добринчева в ТИЦ 

“Мелницата” Балчик на 27 май 2021 г.
мащаб 1:1. С необходимия 
емоционален ефект тя по-
стига истинност с широка 
амплитуда. 
Прочитайки книгата по-
чувствах, че за Добринчева 
не е било много лесно, за-
едно с децата си да изживее 
всеобщата карантина и да 
сподели всичко това в кни-
га. 
Накратко, естествено и без-
компромисно, авторката ни 
съобщава, че карантината 
в душите ни продължава /
засега до 31 юли 2021 г./, 
и трябва да благодарим на 
Бог, че ни запази.
Проектът по програма 
„Творчески инициативи“ 
на Национален фонд „Кул-
тура“ и ИК „Илия Вълчев“ 
успяват да пресъздадат иде-
ята на Валентина Добрин-
чева, за да се докоснем и 
станем съпричастни на ней-
ните впечатления и вземем 
поука, както ние-възраст-
ните, така и следващите по-
коления, защото ралата са 
изгнили, оръжията ръждя-
сали, някои цивилизации са 
изчезнали, но точно преди 

2500 години древногръц-
кият лирик Пиндар е въз-
кликнал: „Делата умират, 
думите остават“. 
Да благодарим на нашата 
Валентина Добринчева и 
да съхраним прочетеното, 
заедно със следващото по-
коление, за по-дълго време! 

Хаджи Георги ЙОВЧЕВ 

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на 
Домашен социален патронаж, Център за настаняване от 

семеен тип за деца и младежи, Детска млечна кухня, Об-
щинска детска кухня и Детски градини на територията на 

община Балчик”

Обща информация
Възложител

  ОБЩИНА БАЛЧИК

Лице за контакт
Милен Данчев Йорданов
+359 886191991
m.yordanov@balchik.bg
Кратко описание / документация :
Периодична доставка по предварителни заявки на хранителни продукти за 

нуждите на Домашен социален патронаж, Център за настаняване от семеен тип, 
Детска млечна кухня, Общинска детска кухня и Целодневни детски градини на 
територията на Община Балчик. 

Хранителните продукти са групирани в 4 обособени позиции по видове, както 
следва:

Месо и месни продукти – Позиция 1
Плодове и зеленчуци в прясно състояние, консерви и подправки – Позиция 2 
Мляко и млечни продукти, яйца – Позиция 3
Хляб, хлебни, мелничарски и сладкарски изделия – Позиция 4
 
Краен срок за подаване на оферти и документи за открита процедура – 28 

юни 2021 г.

Обява за стипендия
Исторически музей-Тут-
ракан обявява конкурс за 
стипендия за студенти от 
специалност „История“. 
Кандидатите трябва да 
представят удостовере-
ние от деканата на Ис-
торическия факултет, че 

са студенти специалност 
„История“. 
Кандидатите ще бъдат из-
брани след преглед на до-
кументи и подписан тру-
дов договор за 10 години. 
Отпуснатата стипендия 
ще е в размер на 200 лева 

на месец и ще се изплаща 
в рамките на учебната го-
дина до приключване на 
образователно-квалифи-
кационната степен Бака-
лавър. За повече инфор-
мация: гр. Тутракан, пл. 
„Суворов“ 1 0866/61235

Втора кампания за набиране на преброители, контрольори и 
придружители  за преброяване 2021

25 май - 10 юни 2021 година
П о р а д и 
епидемио-
логичната 
обстановка 

правителството отложи 
процеса във времето и 
преброяването ще се про-
веде от 7 септември до 3 
октомври 2021 година.
От името на Национал-
ния статистически инсти-
тут и ръководството на 
община Балчик  благода-
ря на всички, които в срок 
21.05.2021 г. потвърдиха 
своето желание за пре-
броител/контрольор по 
време на предстоящото 
Преброяване на населе-
нието и жилищния фонд 
2021 година.
За допълване на местата 
на лицата, които нямат 
възможност да участват, 
както и за осигуряване на 
резерви, от 25 май 2021 г. 
стартира втора кампания 
по набиране на преброи-
тели и контрольори. Кам-
панията ще се проведе по 
вече утвърдения начин - с 
подаване на заявление в 
информационния център 

на общината - гр.Балчик, 
пл.”21 Септември” № 6 и 
всички необходими доку-
менти и ще продължи до 
10 юни 2021 г.
Документите са налич-
ни в web site на Община 
Балчик www.balchik.bg, 
раздел Преброяване 2021 
и на интернет страницата 
на Преброяване 2021 в 
тема „Преброяване 2021”, 
подтема „Как да стана 
преброител” Преброява-
не 2021 - НСИ Преброя-
ване 2021 (census2021.bg)

1. Заявление
2. Съгласие за обработва-
не на лични данни
3. Автобиография в изи-
сквания формат
4. Копие от диплома за за-
вършено образование
5. Снимка - цветна, ди-
гитална (портретна, за 
документи), изпратена на 
ел.поща: snimka@balchik.
bg
6. Документ, удостоверя-
ващ IBAN

Кандидатите, заявили 

съгласие в заявлението, 
че ще бъде използвана 
снимката им от Регистър 
„Български документи за 
самоличност” не трябва 
да предоставят снимка.
Работа на преброителите 
и контрольорите ще е съ-
средоточена в периода от 
18 септември до 3 октом-
ври 2021 г.
Всички преброители и 
контрольори ще преминат 
обучение в края на лято-
то, където ще бъдат склю-
чени и договорите с тях.
Най-подходящи са хора, 
които имат поне средно 
образование, занятие в 
икономическата и финан-
совата сфера, с техниче-
ски познания и практику-
ващи социални дейности 
и администрация, както и 
студенти. 
Разбира се, трябва да бъ-
дат комуникативни. Пре-
броителите ще бъдат с 
„работно време” от 8.00 
сутрин до 20.00 часа ве-
чер, включително събота 
и неделя. Това е времето, 
през което те имат право 

да посещават домакин-
ствата от техния пребро-
ителен участък. Преброи-
телите ще се легитимират 
със служебна карта, изда-
дена от НСИ.
Всеки преброителен 
участък включва около 
200-250 души и 80 жили-
ща. Един контрольор ще 
координира работата и ще 
отговаря за няколко пре-
броители. Заплащането 
на преброителите ще бъде 
индивидуално и ще зави-
си от броя на преброените 
лица, жилища и сгради. 
Със заповед РД-05-
817/14.09.2020  г. на 
Председателя на НСИ са 
определени ставките. Съ-
щата е публикувана в сай-
та на  Преброяване „2021 
https://census2021.bg/wp-
content/uploads/2020/07/%
D0%A0%D0%94-05-688_
stavki.pdf
 
Къймет Тургут
Секретар на Община 
Балчик и Председател 
на Общинската комисия 
по преброяване „2021


