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Хор за народни песни “Росна китка”  
навърши 4 години

Преди 4 години, на 14 
ноември,  е сложено 
началото на хора  за 
народни песни „Росна 
китка”.  Той се органи-
зира към Дружеството 
на военноинвалидите и 
военнопострадалите и 
Съюза на офицерите и 
СОЗР – Балчик. Ръково-
дител на хора е Стойка 
Георгиева, председател 
на ДВВ. Сърцати 8 жени 
и 3 мъже пеят в хора: 
Стойка Георгиева, Гос-
подинка Въжарова, Ма-
рийка Николова, София 
Димитрова, Димитър 
Въжаров, Мария Бог-
данова, Ганка Трошева, 
Янка Йорданова, Мин-
чо Данаилов, Анастасия 
Димова, Цветанка Ан-
дреева и Васил Райнов.
Макар и за кратък пери-
од от време, „Росна кит-
ка” стана известна с ти-
пичните добруджански 

песни на много места в 
България и в чужбина.  
В дневника на хорови-
те участия има доста 
подробни записки за 
богатия фестивален жи-
вот на хора. Наградите 
също са много – медали 
за първо и второ място, 
грамоти, дипломи, голя-
ма картина от Лайт хаус 
голф Балчик, която стои 
авторитетно окачена във 
Военния клуб, седалище 
и на „Росна китка”.  Пе-
виците и певците се из-
явиха миналата година 
и по Телевизия СКАТ в 
популярното фолклор-
но предаване „От бъл-
гарско по-българско”, 
където изпяха 12 песни.  
Репертоарът им вече 
надхвърля 25 песни, ня-
кои от които автентичен 
добруджански фолклор. 
Запомнящо е тяхното 
участие в международ-

ния фолклорен фестивал 
в град Мангалия, Румъ-
ния, за което писа и на-
шата, и румънска преса.
Стойка Георгиева под-
нася своята благодар-
ност и благодарността 
на всички от хора за 
помощта, получена от  
Община Балчик , в лице-
то на Иванка Бързакова 
и Виктор Лучиянов, за 
осигуряване на народни 
носии.
Като представители на 
Международния форум 
„Българско наследство” 
Балчик, хор „Росна 
китка” бе поведен от 
общинския съветник 
Иванка Бързакова и худ.
ръководител Стойка Ге-
оргиева във с.Казаклия 
в АТО Гагаузия, Молдо-
ва, където взе участие в 
първи по рода си етно-
фестивал.  Телевизията 
„Гагауз Инфо” излъчи 

интервюта с Иванка 
Бързакова, Стойка Геор-
гиева и певци от хора; 
репортажът отрази бу-
рните ръкопляскания, 
ставането на крака  и 
дружелюбните усмивки, 
с които всички участни-
ци посрещнаха „Росна 
китка” от Балчик. 
Особено приятно впе-
чатление прави дуетът 
Минчо Данаилов – Ди-
митър Въжаров и под-
крепата на хоровото пе-
ене от тях.  
Красивата и вкусна 
торта, изработена спе-
циално от „Шоколино” 
Балчик за рождения ден 
на хор „Росна китка” бе 
гвоздеят на празненство-
то , проведено във Воен-
ния клуб. 
Дано  хорът стане дълго-
летник.

          Маруся КОСТОВА

Годишно отчетно събрание 
на Дружеството на 

военноинвалидите и 
военнопострадалите от Балчик, 

Каварна, Шабла

На 2 ноември 2016 г. 
от 11.00 ч.във Воен-
ния клуб се проведе 
годишното отчетно 
събрание на Дру-
жеството но воен-
ноинвалидите и во-
еннопострадалите 
от Община Балчик, 
Каварна и Шабла, 
с председател г-жа 
Стойка Георгиева.
Дружествата на во-
енноинвалидите , 
родени след много-
то войни в началото 
на миналия век, са 
закрити през 1950 
г. Възстановени са 
през 1960, но от 
2005 г.имат и нов 
закон, уреждащ ста-
тута им. Парадокс 
- 3 лв. е месечната 
помощ на членове-
те на дружествата 
по места. Всички, 
обаче, се надяват, че 
председателят г-н 
Петър Велчев ще 
води една още по-
мобилна политика 
и застъпничество 

пред централните 
институции за тези 
малко на брой хора, 
но изживели най-
тежка съдба.
Едва ли има по-на-
четен човек сред 
военноинвалидите 
и военнопострада-
лите от г-н Димитър 
Димитров, предсе-
дател на Областната 
организация в До-
брич, родом от село 
Славеево, където 
сам е издирил в ар-
хивите 18 души по-
страдали при изпъл-
нение на войнския 
си дълг. Едно малко 
село, а колко много 
достойни мъже - 
каза г-н Димитров 
в изказването си на 
годишното отчетно 
събрание в Балчик.
Най-голяма подкре-
па Дружеството на 
военноинвалидите 
и военнопострада-
лите в Балчик, полу-
чава от кмета на Об-
щината г-н Николай 

Ангелов, общин-
ския съветник г-жа 
Иванка Бързакова 
и председателя на 
ОбС на пенсионери-
те г-н Ангел Събев. 
На първия ред сред 
о р г а н и з а т о р и т е 
на мероприятията 
във Военния клуб 
винаги стои полк.
Иван Апостолов, 
председател на во-
енните от запаса и 
резерва, който ак-
тивно сътрудничи 
на дейността на три 
организации, които 
стопанисват Воен-
ния клуб. 
Понякога близките 
на военноинвали-
дите и военнопо-
страдалите излизат 
благодарно за пър-
ви път сред хората, 
единствено когато 
ги викат в клуба. 
Само там те получа-
ват разбиране, мал-
ка парична подкре-
па, но голям кураж 
за живот. 

Деловият президиум на отчетното събрание на Дружеството. Деловият президиум на отчетното събрание на Дружеството. 
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Тържествено посрещане на хор „Росна китка“ Балчик в с.Казаклия, Молдова, където хорът взе учас-Тържествено посрещане на хор „Росна китка“ Балчик в с.Казаклия, Молдова, където хорът взе учас-
тие в етнофестивал, посветен на 30-годишнината на местния хор „Севда“, с диригент и организатор тие в етнофестивал, посветен на 30-годишнината на местния хор „Севда“, с диригент и организатор 
на фестивала Пелагия Чобан. Гагаузкият хор „Севда“ участва достойно в първите две издания на на фестивала Пелагия Чобан. Гагаузкият хор „Севда“ участва достойно в първите две издания на 
Международния форум „Българско наследство“ Балчик /2015 и 2016 г./. Международния форум „Българско наследство“ Балчик /2015 и 2016 г./. 
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Стapтиpa дeтcкият кoнкypc “Нaй-
кpacивo пиcмo дo Дядo Кoлeдa”

В нaвeчepиeтo нa 
Кoлeднитe и Нoвoгo-
дишнитe пpaзници 
„Бългapcки пoщи” 
ЕАД oтнoвo cтapтиpa 
дeтcкия кoнкypc „Нaй-
кpacивo пиcмo дo Дядo 
Кoлeдa”. Tъй кaтo ини-
циaтивaтa e тpaдициoн-
нa, вeчe в пoщeнcкитe 
cтaнции имa пoлyчeни 
пиcмa.
В кoнкypca мoгaт дa 
yчacтвaт вcички дeтcки 
пocлaния, cтихoвe, 
pиcyнки и дpyги, aкo 

въpхy пoщeнcкaтa пpaт-
кa имa пpaвилнo из-
пиcaн aдpec нa пoдaтeл 
и мapкa oт 0.65 лeвa. Нa 
мяcтoтo нa пoлyчaтeля 
мoжe дa ce нaпишe – 
„Зa Дядo Кoлeдa”, „Зa 
кoнкypca „Нaй-кpacивo 
пиcмo дo Дядo Кoлeдa”, 
„Бългapcки пoщи” – зa 
Дядo Кoлeдa и т.н.
Вcички yчacтници в 
кoнкypca щe пoлyчaт 
личeн oтгoвop oт 
дoбpия cтap Дядo oт 
Лaплaндия, a нaй-

дoбpитe – и пoдapъци 
oт „Бългapcки пoщи” 
ЕАД.
Пиcмaтa мoгaт дa ce 
пycкaт във вcички 
пoщeнcки cтaнции, в 
cпeциaлнo пpeднaз-
нaчeни или в oбикнoвe-
ни пoщeнcки кyтии.
Кpaйният cpoк зa из-
пpaщaнe нa пиcмa oт 
жeлaeщитe дa yчacтвaт 
в кoнкypca „Нaй-
кpacивo пиcмo дo Дядo 
Кoлeдa e 9 дeкeмвpи 
2016 гoдинa”.          Б. Т.

ОБЩИНА БАЛЧИКОБЩИНА БАЛЧИК
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН НЕПРИСЪСТВЕН КОНКУРС ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН НЕПРИСЪСТВЕН КОНКУРС 

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 
СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ С. ОБРОЧИЩЕСТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ С. ОБРОЧИЩЕ

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол 
№ 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 
г. по Протокол № 59; Решение № 863 по Протокол № 53 от 25.06.2015 г. на ОбС - Балчик и Заповед № г. по Протокол № 59; Решение № 863 по Протокол № 53 от 25.06.2015 г. на ОбС - Балчик и Заповед № 
1310/10.11.2016 г. на Кмета на Община Балчик. 1310/10.11.2016 г. на Кмета на Община Балчик. 
1. 1. ОБЯВЯВА ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за 
отдаване под наем, съгласно предназначението си на :отдаване под наем, съгласно предназначението си на :
1.1.Стоматологичен кабинет и прилежащи ½ манипулационна и ½ коридор, с обща площ 25 м2, находящи 1.1.Стоматологичен кабинет и прилежащи ½ манипулационна и ½ коридор, с обща площ 25 м2, находящи 
се в Здравна служба с идентификатор № 53120.502.490.2 по кад. карта на с. Оброчище - публична общин-се в Здравна служба с идентификатор № 53120.502.490.2 по кад. карта на с. Оброчище - публична общин-
ска собственост, актувана с АОС 434/27.01.2015 г.ска собственост, актувана с АОС 434/27.01.2015 г.
2. Цел на конкурса : отдаване под наем на стоматологичен кабинет.2. Цел на конкурса : отдаване под наем на стоматологичен кабинет.
3. Начална годишна наемна цена :3. Начална годишна наемна цена :
96,90 лева /деветдесет и шест лева и деветдесет стотинки/, без ДДС, съгл.  чл. 102 /4/ от Закона за лечеб-96,90 лева /деветдесет и шест лева и деветдесет стотинки/, без ДДС, съгл.  чл. 102 /4/ от Закона за лечеб-
ните заведения.ните заведения.
4. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора за наем.4. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора за наем.
5. До участие в публично оповестеният неприсъствен конкурс се допускат кандидати които :5. До участие в публично оповестеният неприсъствен конкурс се допускат кандидати които :
5.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон или самоосигуряващи се лица, практикуващи сво-5.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон или самоосигуряващи се лица, практикуващи сво-
бодна професия;бодна професия;
5.2. да извършват дейност : осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина; 5.2. да извършват дейност : осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина; 
5.3. да притежават завършено висше образование по дентална медицина;5.3. да притежават завършено висше образование по дентална медицина;
5.4. да нямат задължения към Община Балчик;5.4. да нямат задължения към Община Балчик;
6.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да :6.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да :
6.1. използва по горе посоченият имот, съгласно описаното предназначение; 6.1. използва по горе посоченият имот, съгласно описаното предназначение; 
6.2. да спазва предмета на дейност - осъществяване на извънболнична, индивидуална, първична медицин-6.2. да спазва предмета на дейност - осъществяване на извънболнична, индивидуална, първична медицин-
ска помощ по дентална медицина;ска помощ по дентална медицина;
Закупуване на конкурсна документация в размер на Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден , всеки работен ден от 17.11.2016 от 17.11.2016 
г. до 02.12.2016 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.г. до 02.12.2016 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е Крайният срок за приемане на депозит за участие е 02.12.2016 г. до 15,30 ч. 02.12.2016 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата и предложение на същата дата 
до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл.“21-септември“ № 6.до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл.“21-септември“ № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна доку-тръжна доку-
ментация в отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности“, стая № 105.ментация в отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности“, стая № 105.

 За справки: тел.  За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова 7-10-54 - Веселина Маринова 


