
ПОЗИЦИИ        25 юни - 1 юли 2015 г. 5
ÏÓÁËÈ×ÍÀ ÏÎÊÀÍÀ

за представяне на оферти
 Предмет на поръчката:

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДВА БРОЯ НОВИ

АСАНСЬОРИ”
Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа

на 25.06.2015 г.
Офертите се подават лично или по пощата с обратна

разписка, респективно на куриер, на адрес:
9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6,

Общинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира

Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел. 0579/
7-10-46.

Настоящата публична покана е публикувана под
номер 9042848 сайта на АОП.

За въпроси и допълнителна информация:
Милен Йорданов – ст. Юрисконсулт – 0579 71036
Отговорни лица за подаване на информация по

чл. 22б, ал. 2 от ЗОП:
Милен Йорданов – ст. Юрисконсулт

телефон:  0579 /71036

ÏÎÆÀÐÍÀ ÁÄÈÒÅËÍÎÑÒ
Â ÏÐÅÄÑÒÎßÙÀÒÀ ÆÚÒÂÅÍÀ ÊÀÌÏÀÍÈß

С настъпване на сезона по
прибиране на реколтите и
активния туристически се-
зон, се наблюдава повише-
на активност на движение на
МПС и туристи в района.
Високите дневни темпера-
тури и продължителното
засушаване рязко увеличи
и пожарната опасност.
При възникване на пожари
в тези условия, горенето се
характеризира с голяма
скорост на разпростране-
ние, както по посока на вя-
търа, така и в страни. Това
означава, че всяко запалва-

не може да обхване голе-
ми площи от реколтата и
да унищожи селскостопан-
ски машини.
Не са редки и случаите,
когато пожари в сухи тре-
ви и стърнища прерастват
в пожари в горски масиви
и полезащитни пояси, в
сграден фонд намиращ се
в близост до тях.
Все още ръководители на
ЗК, арендатори и частни
стопани не предприемат
необходимите мерки за на-
права на противопожарни
ивици покрай главните пъ-

тища, полезащитни пояси и
горски масиви.
Наред с опасността от раз-
пространение на пожара от
запалени стърнища, друга
опасност е и задимяването
на пътища от републикан-
ската пътна мрежа.
Това често води до взима-
нена човешки жертви.
За недопускане на запалва-
ния и пожари през настоя-
щата кампания Районна
служба “Пожарна безопа-
сност и защита на населе-
нието” гр. Балчик призо-
вава всички граждани и ця-

лата общественост стрикт-
но да спазват  противопо-
жарните изисквания на
Наредба № 8121з-968  на
МВР, а именно:
• Да се направят необходи-
мите противопожарни иви-
ци и се разпарцелират ма-
сивите на участъци за ед-
нодневна работа;
• Да се допуска на работа
само технически изправна
и пожарообезопасена сел-
скостопанска техника;
• Да не се допуска палене
на огън и пушене на цига-
ри в близост до посевите;

 • Да се спазва стриктно за-
браната за опалване на
стърнища, сухи треви и
крайпътни ивици;
• При установявания на за-
палвания и пожари незаба-
вно да се уведоми Район-
ната служба за ПБЗН на
тел. 160 или 112
При необходимост от консул-
тации, обучения и инструкта-
жи гражданите и длъжностни-
те лица да се обръщат към Ра-
йонна служба за ПБЗН гр. Бал-
чик на телефон (0579) 7-22-29.
10.06.2015г.

мл.инспектор Христов
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Младежите в България,
които нито учат, нито ра-
ботят, нито се квалифици-
рат са около 22 процента
от всички на възраст меж-
ду 15 и 24 години, сочи на-
ционално изследване.
 По този показател Бълга-
рия се нарежда на първо
място сред страните-член-
ки на Европейския съюз.
Проучването е на УНИ-
ЦЕФ и е направено от изс-
ледователс ка агенция
EСТАТ в периода 1-17 се-
птември 2014 г.

"Загубите за икономиката
ни са за близо 2 млрд.лв
годишно, а щетите откъм
човешки потенциал са още
по-големи", сочи изслед-
ването. Изчисленията на
база 15-24 годишните в
страната, показват, че има
167 670 млади хора, които
не за заети и не участват в
никаква форма на обуче-
ние.
Групата на икономически не-
активните младежи е с раз-
личен социално-демографс-
ки профил.                  /Б.Т./

ÏÓÁËÈ×ÍÀ ÏÎÊÀÍÀ
за представяне на оферти

Предмет на поръчката: „Обзавеждане на ЦДГ № 1
„Здравец” град Балчик”

Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа
на 26.06.2015 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна
разписка, респективно на куриер, на адрес:

9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6,
Общинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -
мл. експерт Община Балчик, тел. 0579/ 7-10-46.

Настоящата публична покана е публикувана под
номер 9042874 сайта на АОП.

За въпроси и допълнителна информация:
Галина Неделчева - нач. Отдел ,,ОХССД” – 0579

71052
Отговорни лица за подаване на информация по чл.

22б, ал. 2 от ЗОП:
Милен Йорданов – ст. Юрисконсулт , телефон

0579 /71036
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На основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА, на 25 юни
2015 година (четвъртък)
от 09.00 часа, в залата на
общинска администрация,
първи етаж, ще се проведе
заседание на общински съ-
вет - Балчик, при следния

 Д н е в е н  р е д:
1. Предложение за отдаване
под наем на помещение, пре-
дставляващо стоматологи-
чен кабинет, манипулацион-
на и коридор, находящи се в
Здравна служба с. Оброчи-
ще. Вносител: Николай Ан-
гелов – кмет на общината
2. Актуализация на годиш-
ната Програма за управле-
ние и разпореждане с имо-
ти – общинска собственост
през 2015 година. Вносител:
Николай Ангелов – кмет на
общината
3. Предложение за продаж-
ба чрез търг на земеделска
земя (лозе) – ПИ
66250.31.194 по кадастрал-
ната карта на с. Сенокос.
Вносител: Николай Ангелов
– кмет на общината
4. Предложение за продаж-
ба чрез търг на земеделска
земя (лозе) – ПИ
66250.31.200 по кадастрал-
ната карта на с. Сенокос.
Вносител: Николай Ангелов
– кмет на общината
5. Предложение за продаж-
ба чрез търг на земеделска
земя (лозе) – ПИ
66250.31.205 по кадастрал-
ната карта на с. Сенокос.
Вносител: Николай Ангелов
– кмет на общината
6. Предложение за продаж-

ба чрез търг на земеделска
земя (лозе) – ПИ
66250.31.211 по кадастрал-
ната карта на с. Сенокос.
Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината
7. Предложение за прода-
жба чрез търг на земеделс-
ка земя (лозе) – ПИ
66250.31.212 по кадастрал-
ната карта на с. Сенокос.
Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината
8. Предложение за прода-
жба чрез търг на ПИ №
02508.77.129 по кад. кар-
та на гр. Балчик. Вноси-
тел: Николай Ангелов –
кмет на общината
9. Предложение за прекратя-
ване на съсобственост между
община Балчик и Стоян Ди-
митров Стоянов по отноше-
ние на ПИ 03174.501.607 по
кадастралната карта на с. Без-
водица. Вносител: Николай
Ангелов – кмет на общината
10. Предложение за прек-
ратяване на съсобственост
между община Балчик и Си-
меон Тодоров Радев по от-
ношение на ПИ №
02508.6.69 по кадастрална-
та карта на гр. Балчик, вил-
на зона "Овчаровски плаж".
Вносител: Николай Ангелов
– кмет на общината
11. Предложение за изра-
ботване и изменение на
ПУП - ПРЗ на УПИ XXV,
кв. 1036 по плана на гр.
Балчик, Община Балчик.
Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината
12. Изменение на Наред-
бата за регистрация, отчет,

контрол и изисквания, на
които трябва да отговарят
пътните превозни средст-
ва с животинска тяга в Об-
щина Балчик. Вносител:
Николай Ангелов – кмет на
общината
13. Актуализация на Прог-
рамата за управление на от-
падъците 2014 - 2020 г. Вно-
сител: Николай Ангелов –
кмет на общината
14. Предложение за отдава-
не под наем имот – публична
общинска собственост, пре-
дставляващ терен до бивша
„Автошкола”, гр. Балчик,
част от ПИ № 02508.76.4, за
поставяне на павилион. Вно-
сител: Николай Ангелов –
кмет на общината
15. Предложение за отда-
ване под наем части от имот
– публична общинска собс-
твеност, представляващ
тротоар на ул. „Средна го-
ра” с. Оброчище, част от
ПИ № 53120.502.302, за по-
ставяне на 2 бр. павилиони.
Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината
16. Предложение за отда-
ване под наем част от имот
– публична общинска соб-
ственост, представляващ
тротоар на ул. „Средна го-
ра” с. Оброчище, част от
ПИ № 53120.502.302, за
поставяне на 1 бр. павили-
он. Вносител: Николай Ан-
гелов – кмет на общината
 17. Предложение за отда-
ване под наем част от имот
– публична общинска соб-
ственост, представляващ
част от ПИ № 02508.78.104

по кадастралната карта на
гр. Балчик, за поставяне на
1 бр. рекламно-информа-
ционен елемент. Вносител:
Николай Ангелов – кмет на
общината
18. Предложение за отпу-
скане финансови помощи
на граждани. Вносител:
д-р Маргарита Калинова
–  предс едател на
ПКЗССД
19. Осигуряване на подс-
лон и храна на командиро-
вани полицаи, изпълнява-
щи служебните си задъл-
жения на територията на
РПУ Албена за периода
01.07.2015 г. до 31.08.2015
година Вносител: Никола
Аркалиев – председател на
ПКОРСТ
20. Обсъждане и одобря-
ване на Доклад от послед-
ваща оценка на изпълнени-
ето на Общинския план за
развитие на община Балчик
за периода 2005 – 2013 год.
Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината
21. Обсъждане и одобрява-
не на Годишен доклад за на-
блюдение на изпълнението
на Общинския план за раз-
витие 2014 - 2020 г. на об-
щина Балчик за периода
01.01.2014 – 31.12.2014
год. Вносител: Николай Ан-
гелов – кмет на общината
22. Приемане на решение
на Общински съвет Балчик
за частично финансиране
на одобрен и изпълнен про-
ект „Балчик-море-тради-
ции” финансово подкрепен
от ИА “Рибарство” по До-

говор за безвъзмездна фи-
нансова помощ № 292 от
16.01.2014г., сключен ме-
жду Община Балчик като
бенефициент и Министер-
ство на земеделието и хра-
ните, Агенция по рибарст-
во и аквакултур и.
Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината
23. Ободряване на пазар-
на оценка за продажба на
общински имот. Вносител:
Николай Ангелов – кмет на
общината
24. Предложение за актуа-
лизация на бюджета на
НЧ“Просвета” с. Соколово
за 2015 г. – дофинансиране.
Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината
25. предложение за актуали-
зация на програмата за раз-
витие. Вносител: Николай
Ангелов – кмет на общината
26. Предложение за акту-
ализация на бюджета за
2015 г. на общинска ад-
министрация в местна
дейност “Обредни домо-
ве и зали”. Вносител: Ни-
колай Ангелов – кмет на
общината
27. Разни
Присъствието Ви като
общински съветник е ЗА-
ДЪЛЖИЛЕТНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2
и 3 от ЗМСМА, времето
през което сте ангажиран/
а/ като общински съвет-
ник, се счита за неплатен
служебен отпуск.

Викт ор Лучи янов
Председа тел

н а  ОбС-Ба лчи к
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Речта на сенатора, която
продължила 43 часа
По време на законодателна-
та сесия в сената, на сенато-
рите им е разрешено да во-
дят реч толкова дълго, кол-
кото пожелаят.
Въпреки това има няколко
задължителни неща, които те
трябва да спазят — задължи-
телно е да не се отклоняват
от темата и през цялото вре-
ме да дискутират единстве-
но това, за което се отнася
дебатът.
Освен това, не им е позволе-
но да ходят до тоалетна, да
ядат и пият, пише framar.bg.
Не е разрешено да сядат и
дори да се подпират на не-

що. Ако могат да водят реч
в тези условия, тогава мо-
гат да го правят за колкото
време поискат. Както мо-
жете да си представите, те-
ксаския сенатор Бил Ма-
йер е съгласен с условията
и речта му продължава 43
часа.
На 2 май 1977 той изнася
реч в опозиция на законо-
проект, който би ограни-
чил публичния достъп до
свободни архиви за инду-
стриалните работници. В
края на речта той пада на
земята пресъхнал и изпит-
ващ невъзможност да го-
вори.
Съдебно дело — училище

"Макмартин" обвинено в
гавра с дете. Съдебният
процес продължил 30 ме-
сеца През 1983 година, ядо-
саната майка Джуди Джон-
сън заявява своите обвине-
ния за гавра с 2-годишния й
син.
Тя била сигурна, че Рей Бу-
ки, 25-годишният син на ди-
ректора е насилвал синът й.
Въпреки, че нямало никак-
ви видими белези, Буки бил
арестуван скоро след пода-
ването на обвиненията.
Така се получава най-
странният и продължите-
лен процес в историята. За
съжаление, Джонсън била
обвинена в алкохолизъм

(през 1986 починала вслед-
ствие на прекомерна упот-
реба) и се считало, че стра-
да от шизофрения. Цялата
история се превърнала в ко-
шмар. Служителите на учи-
лището били обвинени в
насилване на деца и прину-
ждаването им да наблюда-
ват убиване на животни.
Делото продължило 30 ме-
сеца, струвало 15 милиона
долара от парите на данъ-
коплатците и в крайна сме-
тка, имало точно никакви
доказателства в подкрепа на
твърдението, че злоупотре-
ба с деца се е случвала ня-
кога в това училище. Тъй
като на семейство Макмар-
тин не им била дадена въз-
можност за пускане под га-
ранция, те загубили и учи-
лището.
Всички обвинения падат

през 1990 година, когато
прокурорът по делото зая-
вява, че "нищо от това не се
е случило".
   Време, прекарано със
смъртна присъда. Гари
Алворд — 39 години Гари
Алворд бил обвинен в трой-
но убийство и изпратен в
затвор във Флорида през
1974 година. Той бил обви-
нен в изнасилване и убийс-
тво на 18-годишно моми-
че, убийството на майката
и бабата на момичето. След
продължителен процес,
смъртната му присъда би-
ла подписана през 1981 го-
дина. Смъртта обаче, била
отлагана, тъй като той бил
умствено болен.
Толкова, че не можели да
му наложат присъдата...
Алворд бил изпратен за ле-
чение в болницата, но тако-

ва му било отказано.
Докторът твърдял, че не ис-
ка да лекува някой, който
след като оздравее ще бъде
убит. Не искал да участва в
подобна схема.
След този отказ, убиецът
бил изпратен отново в зат-
вора, където дочакал
смъртта си. Но не бил екзе-
кутиран. Починал от тумор
в мозъка през май 2013 го-
дина.

Гари прекарал 2/3 от живо-
та си в затвора — 39 години
в очакване на смъртно на-
казание.
 Най-дълго управление —
Фидел Кастро 49 години
Никой друг политик не е уп-
равлявал по-дълго от Ку-
бинския диктатор Фидел
Кастро, който се "качва на
престола" през 1959 годи-
на и става президент през
1976 година на 81 години.


