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Регионален историче-
ски музей – Добрич 
обявявя Национална 
ученическа конферен-
ция - «ДОБРУДЖА И 
ПЪРВАТА СВЕТОВ-
НА ВОЙНА - СЪБИ-
ТИЯ И ЛИЧНОСТИ», 
по повод 105 години 
от освобождението на  
Добруджа по време на 
Първата световна вой-
на.
В конференцията мо-
гат да участват уче-
ници от гимназиална 
училищна степен (8–12 
клас) – самостоятелно 
или в екип, с научен 
доклад, съобщение или 

мултимедийна презен-
тация. Обем на докла-
дите – до 10 страници, 
на съобщенията – до 5 
страници (Times New 
Roman, 14 pt). Време за 
представяне на тексто-
вете и мултимедийните 
презентации – до 15 
минути. 
Форумът ще се прове-
де в град Добрич на 27 
ноември (събота) 2021 
г. Предвижда се елек-
тронна публикация на 
материалите и издава-
не на сертификати за 
участие в конференци-
ята. Всички разходи са 
за сметка на участни-

ците. При невъзмож-
ност за присъствено 
провеждане, конферен-
цията ще се проведе 
онлайн.
В заявките за участие 
да се посочат: тема-
та на изследването 
(с кратко резюме), 
ръководител (ако има 
такъв), трите имена на 
участника, учебно за-
ведение и клас, адрес и 
телефон за връзка. 
Краен срок – 5 ноември 
2021 г. 
Имейли за заявки: 
musei_novaistoria@abv.
bg; rim_dobrich@abv.
bg ; тел.: 0884 311 494

 УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
„ОБЩИНСКО ЧИТАЛИЩНО СДРУЖЕНИЕ-БАЛ-

ЧИК“
СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ 

на делегатите - членове на 
сдружението на 18.10.2021 г. от 11:00 ч. 

в сградата на НЧ „Паисий Хилендарски-1870“ - Балчик, 
при следния ДНЕВЕН РЕД:

    1. Отчет за дейността  на Сдружението
    2. Освобождаване на УС
    3. Избор на нов УС
    4. Други
                                            Пламен Банчев

                                            Председател на ОбЧС

Дамите от ИНЪР ИЙЛ Балчик,с председател Бевърли Смит, на 5 октомври 
отбелязаха 8 години на своята организация, поднесоха на старите хора в 
хоспис Балчик подаръци за 1 октомври .Бевърли Смит е от 7 години член на 
организацията в Балчик, а съпругът и ще бъде следващият председател на 
Ротари Клуб Балчик.                                        Фото: Снежанка ЖЕЛЯЗКОВА    

АЛХИМИЯ 
НА ВРЕМЕТО

Фондация „Вигория“ 
София, 2021

Мария ДобреваМария Добрева е родена на 30 ок-
томври 1950 г. в Южна Добруджа – 
с. Дропла, област Добрич, където за-
вършва основното си образование. Про-
дължава обучението си в Химическия 
техникум „Д. И. Менделеев“, гр. Вар
на. През 1975 година се дипломира в 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, специалност „Химия“. Ра-
боти основно като преподавател по хи-
мия. През 1998 г. основава и ръководи 
7 години на доброволни начала екоклуб 

„Детелини“ в 96 СОУ, София. Защитава всички професионал-
ноквалификационни степени за учители. 

За високи резултати на свои възпитаници на олимпиади 
по химия, получава наградата на Международната фондация 
„Св. св. Кирил и Методий“ – „за принос в откриване и разви-
тие на млади таланти в областта на химията“ (2000). Удос-
тоена е с почетното отличие „Неофит Рилски“ на Министер-
ство на образованието и науката – „за цялостна и високо-про-
фесионална дейност в системата на народната просвета“ 
(2001). Носител е на Специалната награда на конкурса „Учи-
тел на годината“ на Синдиката на българските учители (2002). 
Във връзка с 15годишнината от създаването на Националния 
ученически екопарламент е удостоена с Грамота за принос в 
създаването и развитието на Екопарламента (2016). През 
2020 г., във връзка с Деня на народните будители, е удостоена 
с Почетна грамота „за дългогодишната и активна родолюбива 
дейност като председател на фондация ВИГОРИЯ” от Сдру-
жение „Литературно общество“ – Варна. 

Мария Добрева е публикувала над 60 статии във вестници 
и списания. Съставител е на сборник с екологична насоченост 
„Екологичен календар“ (2002). Автор е на стихосбирките „Не-
изпратени писма“ (2007, преиздадена през 2011 на български и 
италиански език) и „Ще те нося в сърцето си“ (2014).

През 2010 година основава фондация „Вигория“ – образо-
вание, екология, култура (www.vigoria.webs.com).

Доц. др Свобода Бенева

ОБЩИНА БАЛЧИК
ОБЯВЯВА 

откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен, неприсъствен 
конкурс с предмет “ Отдаване под наем на част от имот частна-общинска собственост, пред-
ставляващ терен с площ 18 кв.м., част от ПИ№ 53120.507.300 по кадастрална карта на с. Обро-

чище, целият с площ от 29 457 кв.м. актуван с АОС №337/09.04.2012г., за поставяне на поставяем обект - гараж 
с площ 18 кв.м.”
1. Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от имот частна-общинска собственост, представляващ терен с 
площ 18 кв.м., част от ПИ№ 53120.507.300 по кадастрална карта на с. Оброчище, целият с площ от 29 457 кв.м. 
актуван с АОС №337/09.04.2012г., за поставяне на поставяем обект - гараж с площ 18 кв.м.
2. Начална годишна наемна цена за площ от 18 кв.м. в размер на 19.44 лв./деветнадесет лева и четиридесет и 
четири стотинки/ без ДДС.
3. Срок на договора: 3 /три/ години.
Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 
01.10.2021г. до 15.00 часа на 15.10.2021 г. от касата на ОбА - Балчик.
4. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 15.10.2021г.
5. Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15:30 на 15.10.2021г. в деловодство, отдел 
ГРАО, Община Балчик, пл.”21-септември” № 6;
Огледът на имота се обезпечава от главен специалист наеми, отдел “Образование, хуманитарни, социални и 
стопански дейности”, след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна докумен-
тация в стая № 105 в ОбА - Балчик.
Лице за контакт:  Силвия Николова - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54

ОБЩИНА БАЛЧИК
ОБЯВЯВА 

 откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  «Отда-
ване под наем на част от имот - частна общинска собственост за поставяне на ЗХР за извършване на 

ресторантьорска дейност, гр.Балчик, за срок от 5 /пет/ години.»
1. Цел на търга: Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, представляващ част от ПИ№ 
02508.7.297 по кадастрална карта на к.з. „Двореца», гр.Балчик, /УПИ VII, кв. 2 по ПУП на гр. Балчик/, актуван 
с АОС 2993/2007., с площ от 135.00 кв.м. /целият с площ от 4664.00 кв.м./ за поставяне на ЗХР и извършване на 
ресторантьорска дейност.
Отдадената под наем част от общински имот, частна-общинска собственост е за извършване на ресторантьор-
ска дейност.
2. Начална годишна наемна цена за площ  от 135.00 кв.м.  в размер на 1320.30 лв. /хиляда триста и двадесет лева 
и тридесет стотинки/ без ДДС.
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 извършване на ресторантьорска дейност.
4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 
01.10.2021 г. до 15.00 часа на 15.10.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;
5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 15.10.2021 г.;
6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 15.10.2021 г. в деловодство, отдел 
ГРАО, Община Балчик, пл.»21-септември» № 6.
7.Търгът ще се проведе на 18.10.2021 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 сто-
пански дейности», след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация 
в стая № 105 в ОбА - Балчик.
Лице за контакт:  Силвия Николова - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54

ОБЩИНА БАЛЧИК
ОБЯВЯВА 

 откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  «Отда-
ване под наем на част от имот - частна общинска собственост за поставяне на ЗХР за извършване на 
ресторантьорска дейност, гр.Балчик, за срок от 5 /пет/ години.»

1. Цел на търга: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - частна общинска собственост, 
представляващ част от ПИ№ 02508.7.298 по кадастрална карта на к.з. „Двореца», гр.Балчик, /УПИ IX, кв. 2 по 
ПУП на гр. Балчик/, актуван с АОС 2992/2007., с площ от 265 кв.м. /целият с площ от 1483.00 кв.м./ за поставяне 
на ЗХР и извършване на ресторантьорска дейност.
Отдадената под наем част от общински имот, частна-общинска собственост е за извършване на ресторантьор-
ска дейност.
2. Начална годишна наемна цена за площ  от 265.00 кв.м.  в размер на 2591.70 лв./две хиляди петстотин деветде-
сет и един лева и седемдесет стотинки/ без ДДС.
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 извършване на ресторантьорска дейност.
4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 
01.10.2021 г. до 15.00 часа на 15.10.2021 г. от касата на ОбА - Балчик.
5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 15.10.2021 г.
6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 15.10.2021 г. в деловодство, отдел 
ГРАО, Община Балчик, пл.»21-септември» № 6.
7. Търгът ще се проведе на 18.10.2021 г. от 11.00 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 сто-
пански дейности», след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация 
в стая № 105 в ОбА - Балчик.
Лице за контакт:  Силвия Николова - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54


