
ПОЗИЦИИ  12 юли - 18 юли 2012 г. 3

С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител по реда на чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП за строително-
монтажните работи, свързани с реализацията на „Център за настаняване от семеен тип
(ЦНСТ) - гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно
пространство в УПИ III, кв, 148, ж.к. Балик”, изпълняван по ОП „Регионално развитие 2007-
2013"

   № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП    00479-2012-0012
   КРАЕН СРОК за закупуване на документацията    до 16.00 часа на 23.07.2012 г.
   КРАЕН СРОК за подаване на искания заразяснения   до 16.00 часа на 23.07.2012 г.
   КРАЕН СРОК за предаване на офертите   до 16.00 часа на 31.07.2012 г.
 НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ
ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀ ÏÎÐÚ×ÊÀ ÇÀ ÖÅÍÒÚÐ ÇÀ
ÍÀÑÒÀÍßÂÀÍÅ ÎÒ ÑÅÌÅÅÍ ÒÈÏ

С ПРЕДМЕТ: “Доставка на един брой фабрично нов, неупотребяван лек автомобил
за нуждите на Община Балчик - 2012 г.”
   № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП    00479-2012-0013
   КРАЕН СРОК за закупуване на документацията    до 16.00 часа на 20.07.2012 г.
   КРАЕН СРОК за подаване на искания заразяснения   до 16.00 часа на 20.07.2012 г.
   КРАЕН СРОК за предаване на офертите   до 16.00 часа на 27.07.2012 г.
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА

ОБЩИНАТА.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀ ÏÎÐÚ×ÊÀ ÇÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈË

Ïî èäåÿ íà àðõ. Âåëèí Íåé÷åâ

Î÷àðîâàíèåòî - ñêðèòî â ïîðèâà

Íîâà áàðèåðà ñå ïîÿâè
ïðåä Äâîðåöà â Áàë÷èê

Нова бариера по
пътя за Двореца в
Балчик поставиха
ботаниците. За това
сигнализираха рабо-
тещи в търговски
обекти наоколо,  до-
кументира "Булфо-
то". Преди няколко
дни работници кър-
тили пътя и излива-
ли бетон буквално
до сергиите. “Всич-
ко беше в прах, ни-
кой не говори с нас,
не знаехме какво се
прави”, споделиха
те.  След това била

На 2 юли 2012 г. в „Ти-
хото гнездо” КЦ „Дворе-
ца” Балчик се откри
уникална по своя хара-
ктер изложба „ Цветен
воал на ръчно декори-
рани облекла и шало-
ве”, прецизно и стара-
телно изработени от
столичанката Милка
Попова. Тя е завърши-
ла училище за прилож-
ни изкуства и е работи-
ла като дизайнер в раз-
лични български модни
къщи. От 20 години има
собствен текстилен би-
знес като притежава арт
галерия „Мила Фешън”.

Главното, което ме
смая, е нейната абсолю-
тна естественост, непри-
нуденост, професиона-
лизма и не само в ней-
ната специалност, но и

широките и познания в
областта на физически-
те науки. Красив мо-
мент се получи, когато
тя ни поведе в лабирин-
та на нейните разработ-
ки, всичко, сътворено
от нея оживява. Подре-
дените артикули ни по-
казаха с колко много въ-
трешна енергия и инте-
лигентност е заредено
нейното въображение.
С вярно чувство към то-
плината на цветовете, а
това показва колко е взи-
скателна, а слънчевата
мекота, която излъчват
нейните произведения,
доказват професионал-
ната и нравствена поря-
дъчност, присъщи на
българския творец.

Шаловете, които до-
минираха в изложбата,

откриват второто даро-
вание на авторката – чи-
ста и изящна линия, пла-
стично мислене и неве-
роятно чувство за ком-
позиция. Може би този
елемент го е открила в
природата, възприела го
е със своите сетива, до-
коснала се до разнооб-
разието на цветовете, то-
плината на тоновете и
така неусетно се потапя-
ме в уюта, предложен от
нея и излъчващ добро-
та, чистота, мъдрост.

Всичко изложено е от
естествени материали –
сурова коприна, паш-
мен /фина агнешка въл-
на/ и др. Подбрала ги е
така, за да бъдат рокля-
та или шалът загадъчно
нежни и въздушни, за да
очертаят красотата и

съвършенството, които
се крият в женското тя-
ло. Може би това са ми-
гове, отразяващи състо-
янията и трепетите на
художничката през вси-
чки годишни сезони.

Милка Попова е сът-
ворила всичко това с
безкрайно търпение, с
много обич е уловила
мига на порива, за да ни
зареди с необходимата
енергия. Така тя образ-
но ни показва своята
творческа чувствител-
ност и пример за движе-
ние на човешката ми-
съл, разпалвайки стре-
межа си от пламъка на
красивото съвършенст-
во. И нека това го прави
редовно всеки следващ
път, всеки следващ ден!

Георги ЙОВЧЕВ

монтирана самата
бариера. По този на-
чин препятствията
по алеята, водеща
към централния вход
на Двореца, стават
три. Първата барие-
ра е в началото, с
нея се осъществява
пропускателен ре-
жим на превозните
средства.  Второто
препятствие са тур-
никетите на самия
вход на комплекса.
Новата бариера е
между тях, на около
30 м от входа. Все

още не е сваляна, но
въпрос на време е
препятствията по
пътя на туристите,
решили да отидат в
най-посещавания
обект по Черномо-
рието, да станат с
едно повече. “Обоз-
начаваме си грани-
ците на имота, ще
ограничим движени-
ето на МПС-та”, за-
яви шефката на Бо-
таническата гради-
на в Балчик Ина
Манчева. В същото
време в опасна бли-

зост с туристите
мина камиончето,
обслужващо Бота-
ническата градина,
посочва Булфото.
От миналата година
с решение на Мини-
стерски съвет Со-
фийският универси-
тет стопанисва Дво-
реца.  В момента
вървят дела между
СУ и фирми, склю-
чили с Двореца до-
говори за наемане
на обекти преди то-
ва решение.

Радио Добруджа




