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Â ðàäîñòòà å ñìèñúëúò íà Êîëåäà

Мажоретките на ОДК с ръководител Петър Златев. Кметът Николай Ангелов взе на ръце едно мал-
ко дете от публиката и запали елхата.

“Леопарди” и “Бейби войсис” - пеещите деца на ч-ще “П. Хилендарски”

Деца от детските градини на Балчик пяха и рецитираха за Коледните и Новогодишни празници.                                                                                                                  Фото: М. КОСТОВА

Деца от ОДЗ „Знаме на мира” с музикален р-л Мая Дикова.                                           Фото: М. КОСТОВА

Ïóáëè÷åí òúðã ñ òàéíî íàääàâàíå
çà íåäâèæèì èìîò â ìåñòíîñòòà

"Îâ÷àðîâñêè ïëàæ"

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 68 от НОРПУРОИ
на ОбС-Балчик; Решения  № 436  от 31.10.2013 г. на
Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 1332/
25.11.2013 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на
недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:

Неурегулиран поземлен имот с площ от 638.00 м2, представляващ
ПИ № 02508.4.45 по кадастралната карта на гр. Балчик, местност
"Овчаровски плаж - юг", при начална цена 15 950.00 лв. (петнадесет
хиляди деветстотин и петдесет  лева).

Търгът ще се проведе на 20.12.2013 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА -
Балчик в сградата на пл. "21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 05.12.2013 г. до
18.12.2013 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася по посочена в тръжните книжа
банкова сметка или на касата на Общината в срок до 19.12.2013  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи, се
подава в срок до 16.00 ч. на 19.12.2013 г. в Информационния център на
Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова

На 5 декември грейна
елхата в центъра на Бал-
чик. В тържеството се
представяха под ръково-
дството на детската учи-
телка Миглена Алексан-
дрова един подир друг
коледни изпълнения: Ва-
неса Калоянова, Кристи-
яна Светлинова /ЦДГ
„Чайка”/, Мирела Дими-
трова /ЦДГ №2/, пяха де-
ца от ЦДГ №1 с р-л Роза-
лия Богданова, Донка
Генова, Недка Тодорова
/ОДЗ”Знаме на мира”/.
Свой танц на джуджета-
та и снежинките изигра-
ха деца от ОДЗ „Знаме на
мира” с музикален р-л
Мая Дикова.

Смело на студа пяха
децата от групите на ч-

ще „П.Хилендарски” –
„Леопарди” и „Бейби
Войсис”, с диригент Ва-
лентина Георгиева.

На такъв празник не
може без песента
„Джингъл Бел”. Изпя я
дует с р-л Мила Мавро-
ва при ОДК.

Хубаво начало на тър-
жеството поставиха ма-
жоретките от ОДК Бал-
чик, с р-л Петър Златев.

С награда от Берлин
се завърна утвърдени-
ят вече малък певец
Александър Танев.
Той изпя, под аплоди-
сментите на възторже-
ната публика песента
„Нека да вали сняг”.

Кметът Николай Ан-
гелов взе на ръце едно
малко дете от публика-
та и запали елхата. Не-
ка да светне елхата. И
тя светна. Нека да има
заря. И тя започна. Не-
ка да вали сняг и деца-
та да са здрави и да иг-
раят. Да се радват. На-
ли в това е смисълът на
Коледа.

Маруся КОСТОВА




