
                                                  ОБЩЕСТВО                         3 - 9 февруари   2022 г.         4

In Memoriam
Фолклористът

Тържество за 80-годишния юбилей на родолюбивия добруджанец г-н Иван Же-
чев. Отляво надясно: г-н Красимир Киилов /обл.у-л на Добрич/, г-н Иван Жечев 
и г-н Красимир Николов /зам. обл. у-л на Добрич/, 2019 г. 
                                                                                     Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Преди година, на 5 февруари 
2021 г. се скъса нишката и при-
ключи земния си път, за да се 
пресели в небесното царство 
ИВАН ЖЕЧЕВ. През отредени-
те му години той  упорито носи 
възпитанието на добруджанеца 
като уважение, гостоприем-
ство, силата на благата дума. 
Семейството му се преселва от 
с. Ръмник, Северна Добруджа 
- в село Тянево, Южна Добру-
джа, по силата на позорната 
Крайовска спогодба от 1940 
г., когато насила са изселени 
десетки хиляди българи от Ру-
мъния. 
С полето, с добруджанската 
шир, е свързан новият му бит. 
На външен вид  бе типичният  
човек на земята - лице със за-
горелия цвят на пшениченото 
опечено зърно, нисък на ръст, 
пъргав, сръчен и упорит в ра-
ботата на открито и готов да 
заиграе на воля добруджанския 
ръченик, защото душата му пее 
и танцува. 
С миграцията от селото в града 
идва свързването му с новото 
работно място, а това е ЗАВН 

Добрич, но той остава верен 
на любовта си към народните 
песни и танци. Идва включ-
ването му в Ансамбъла за 
народни песни и танци „Доб-
руджа”, с ръководител Петър 
Крумов, почетен гражданин на 
Добрич. Иван Жечев е неумо-
рен в изготвянето на танците 
и композициите в ансамбъла в 
Автокомбината на Добрич, на  
ученическите фолклорни фор-
мации на училищата „Йордан 
Йовков”, „Панайот Волов”, 
„Бачо Киро”. Идват наградите 
от надиграванията и фестива-
лите.  
С годините той узрява за идея-
та да открие в къщата си в село 
Тянево етнографски комплекс 
„Под бащината стряха”.  Тук 
са чести гости групи ученици 
от града и областта. Към краез-
нанието го насочва уважавани-
ят Атанас Пеев и Иван Жечев 
написва  три книги в тази ро-
долюбива област: „Моите жи-
тейски пътеки” /2009/; „Елате и 
вижте” /2014/; „Дълг към род и 
родина” /2019/
Иван Жечев бе награден с пла-

кет и грамота от Сдружение 
„Българско наследство” Бал-
чик, България, на което беше 
ревностен член още от 2006 
г., когато прави задълбочено 
краеведско проучване на Гос-
подиновия род от Балчик и на 
13 май 2006 г.със Симеон и Ан-
тония Господинови организира 
родова среща в хотел „Хелиос” 
на повече от 200 души.
Автор е на две изложби, показ-
вани в различни добруджански 
селища: „Памет на нашите 
предци” /2006/; „Ваятели на 
добруджанския народен танц” 
/2007/; „Не се гаси туй, що не 
гасне” и „Чешмите на Добру-
джа”/2013/.
През 2019 г. заслужилият хоре-
ограф, заслужилият краевед  и 
родоизследовател Иван Жечев 
отбеляза 65 години творческа 
дейност, 60 години като ръко-
водител на танцови състави 
в Добруджа и страната и своя 
80-годишен юбилей.
Отиде си признат и обичан!
   ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА 
НА ЧОВЕКА И ТВОРЕЦА!                                                                                                                     
               Драгомил ГЕОРГИЕВ 

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и
 Заповед №86/31.01.2022г.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 помещение, представляващо медицински каби-

нет № 213 с площ 43.08 кв.м., разположен на 2-ри етаж в град Балчик, ул. “Д-р Златко Петков” 
№1, “ Медицински Център І” ЕООД, за срок от 5 г. /пет години“.

1. Цел на търга:Отдаване под наем на помещение публична-общинска собственост, част от 
ПИ№ 02508.82.2, представляващ медицински кабинет № 213 /хирургичен/, с площ 43.08 кв.м., 
находящ се на 2-ри етаж в “Медицински Център І” ЕООД, ул.“Д-р Златко Петков”№ 1, гр. Бал-
чик, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.
2. Отдаваната под наем част от общинския имот е за осъществяване на индивидуална, специа-
лизирана хирургическа практика.
3. Начална годишна наемна цена за площ  от 43.08 кв.м. в размер на 1669.78 лв./хиляда шестсто-
тин шестдесет и девет лева и седемдесет и осем стотинки/ без ДДС;
Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;
4. 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 осъществяване на индивидуална, специали-
зирана хирургическа практика.
5. Закупуване на тръжната документация – 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки 
работен ден от 04.02.2022г. до 15.00 часа на 18.02.2022г. от касата на ОбА – Балчик;
6. Краен срок за приемане на депозит за участие – до 15.00 часа на 18.02.2022г.;
7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга – 15.30 часа на 18.02.2022г. в дело-
водство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.”21-септември” № 6.
8.Търгът ще се проведе на 25.02.2022г. 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 контакт:  Силвия Николова - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54

Съгласувал:
Магдалена Георгиева- Директор дирекция МДТХСД и БФС

Изготвил: 
Силвия Николова – Гл. специалист Наеми

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и 

Заповед №83/31.01.2022г.на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА 

откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно над-
даване с  предмет “Отдаване под наем на помещение, представляващо меди-

цински кабинет № 212 с площ 18.51 кв.м., разположен на 2-ри етаж в град Балчик, ул. 
“Д-р Златко Петков” №1, “ Медицински Център І” ЕООД, за срок от 5 г. /пет години“.

1. Цел на търга:Отдаване под наем на помещение публична-общинска собственост, част 
от ПИ№ 02508.82.2, представляващ медицински кабинет № 212 /дерматологичен/, с 
площ 18.51 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в “Медицински Център І” ЕООД, ул.“Д-р 
Златко Петков”№ 1, гр. Балчик, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /
пет години/.
2. Отдаваната под наем част от общинския имот е за осъществяване на индивидуална, 
практика за специализирана медицинска помощ – кожни и венерически болести.
3. Начална годишна наемна цена за площ  от 18.51 кв.м. е в размер на 717.45 лв. /седем-
стотин и седемнадесет лева и четиридесет и пет стотинки/без ДДС;
Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;
4. Срок на договора: 5/пет/ години;
След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдаде-
ния под наем имот, съгласно описаното предназначение –за осъществяване на индиви-
дуална, практика за специализирана медицинска помощ – кожни и венерически болести.
5. Закупуване на тръжната документация – 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, 
всеки работен ден от 04.02.2022г. до 15.00 часа на 18.02.2022г. от касата на ОбА – Бал-
чик;
6. Краен срок за приемане на депозит за участие – до 15.00 часа на 18.02.2022г.;
7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга – 15.30 часа на 18.02.2022г. 
в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.“21-септември“ № 6.
8.Търгът ще се проведе на 24.02.2022г. от 14.00 ч. в  зала на І –ви етаж в сградата на 
Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел “Образование, хумани-
тарни, социални и стопански 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

Съгласувал:
Магдалена Георгиева- Директор дирекция МДТХСД и БФС

Изготвил: 
Силвия Николова – Гл. специалист Наеми

 На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придоби-
ване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
ОбС-Балчик и Заповед №84/31.01.2022г.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 помещение, 
представляващо медицински кабинет № 204 с площ 17 кв.м., 

разположен на 2-ри етаж в “ Медицински Център І” ЕООД,ул. “Д-р Златко Пе-
тков” №1, гр. Балчик,за срок от 5 г. /пет години/“.
1. Цел на търга:Отдаване под наем на помещение публична-общинска собстве-
ност, част от ПИ№ 02508.82.2, представляващ медицински кабинет № 204/ен-
докринологичен/, с площ 17 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в “Медицински 
Център І” ЕООД, ул.“Д-р Златко Петков”№ 1, гр. Балчик, актуван с АОС 217 от 
22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.
2. Отдаваната под наем част от общинския имот е за осъществяване на меди-
цинска дейност по ендокринология.
3. Начална годишна наемна цена за площ  от 17 кв.м. е в размер на 658.92 лв. /
шестстотин петдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки/без ДДС;
Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;
4. 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 осъществя-
ване на медицинска дейност по ендокринология.
5. Закупуване на тръжната документация – 12.00 лв. /дванадесет лева/ с вклю-
чен ДДС, всеки работен ден от 04.02.2022г. до 15.00 часа на 18.02.2022г. от 
касата на ОбА – Балчик;
6. Краен срок за приемане на депозит за участие – до 15.00 часа на 18.02.2022г.;
7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга – 15.30 часа на 
18.02.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.“21-септември“ № 
6.
8.Търгът ще се проведе на 24.02.2022г. от 11.00 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 тръжна документация в стая № 105 в 
ОбА - Балчик.
Лице за контакт:  Силвия Николова - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54
Съгласувал:
Магдалена Георгиева- Директор дирекция МДТХСД и БФС
Изготвил: 
Силвия Николова – Гл. специалист Наеми


