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За първи път в Добру-
джа Ловно-рибарския
съюз в гр. Балчик запо-
чна отглеждането на си-
ви диви зайци в специ-
ално направени клетки,
с цел по-късно разсел-
ване в природата, попу-
лация и запазване на то-
зи вид фауна, спаднал
изключително много в
последно време. Ловци-
те считат за свой дълг да
подпомогнат популаци-
ята на дивите зайци в ра-
йона на Балчик, Кавар-
на, Шабла,  Батовската
долина. Това е терито-
рията на 16 ловно-ри-
барски дружинки.

Линията на размно-
жение на дивите зайци
е закупен от Словения,

Çà ïúðâè ïúò â Äîáðóäæà -èçêóñòâåíî
îòãëåæäàíå íà äèâè çàéöè

като за първи път въз-
производството на зай-
ци става в ДФ „Сокол”
гр. Враца, от преди 2 го-
дини. Има успешни по-
коления вече от тях.

ЛРС „Морски орел”
Балчик има закупени 3
двойки сиви зайци,
които се отглеждат в
специални дървени
клетки  (170/200 см.).
Вече има родени по 10
зайчета, след януари т.г.
Предстои разселване на
зайците до края на
август.

През пролетта на 2013
г. са разселени на тери-
торията на балчишкото
горско стопанство 480
фазани, закупени от Ру-
се. На 22 юли са разсе-

лени 270 яребици на
възраст 60 дни, закупе-
ни от фазанария „Ду-
нав” гр. Русе.

Всеки ловец, освен
членския си внос, дава
по 50 лв. годишно за раз-
селване на животинския
фонд.

За да има ловни се-
зони, трябва да има и
диви животни. Със за-
повед на Министерст-
вото на земеделието и
храните на 10 август се
открива новия ловен
сезон. Започва се с пъ-
дпъдъците, който про-
дължава до края на Но-
ември. През октомври
започва ловът на диви
свине, зайци, диви гъ-
ски и др.

Похвално е – сподели
ръководителят на ЛРС
„Морски орел” Балчик
Красимир Кунев, че ло-
вците в Балчик се отна-
сят сериозно към проб-
лемите на размножава-
нето и запазването на ди-
вите животински видове.

Маруся КОСТОВА

ÁÊÑ Áàë÷èê Ïî÷èñòâà íà óëèöà “Òèìîê”

Почистването на ул.
“Тимок” се дължи на
настойчивото желание
на Дора Вутова градът
ни да стане представи-
телен за туристическия
сезон. В началото на
улицата вече е постро-
ен руски хотел с апар-
таменти, които се про-
дават. Край него е чис-
то сега. По време на
строежа, заедно с ико-
ложката Мария Раду-
шева, констатирахме

замърсяване с цименто-
ви чували и др. строи-
телни материали. След
нейната забележка сто-
ят неоправени тротоа-
рите на всички къщи,
разположени само от
едната страна на улица-
та. От другата страна са
изхвърлени всевъзмож-
ни боклуци от живеещи-
те на “Тимок”. Как е
възможно - хора, имащи
самочувствието на вид-
ни граждани, да търпят

друг да им осигурява
чистотата. Успоредната
на “Тимок” улица “Вих-
рен” е много добре по-
ддържана. И на нея се
дават квартири под на-
ем, и на нея жиеят бал-
чиклии, които с право
имат самочувствие.

Докато се почистваше
улица “Тимок” от съсе-
дната улица дойдоха с
претенции да почистят и
пред техните домове, ко-
ето е тяхно задължение.

Работниците от трудовата 4-часова заетост бяха 8 и работиха от 6:00 до 10:00 ч. на 6.08.2013 г. Те
споделиха, че в махалата, т.е в кв. “Изток”, положението с чистотата е плачевно. Дори хората от чистотата
не се грижат за дома си и за улицата си. Повечето нямат нотариални актове и считат местоживеенето
си за временно. А временните неща стават най-често постоянни.                                 Фото: М. КОСТОВА

За съжаление, така е на
много места в Балчик -
констатира Добромира
Донева, технически ръ-
ководител на почиства-
щите улицата.

На желанието”Тимок”
да изглежда по европей-
ски се отзова Екатерина
Стоянова, директор на
БКС Балчик. Това стана с
определените за 4-часо-
ва заетост безработни от
Социални грижи.

Маруся КОСТОВА

ÎÒÊÐÈÒÀ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÏÎ ÂÚÇËÀÃÀÍÅ ÍÀ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀ ÏÎÐÚ×ÊÀ ÏÎ ÐÅÄÀ ÍÀ ÇÎÏ

31.07.2013 г. Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на
ЗОП

С предмет: Публичност по проект „Черноморски  велосипед - Диверсифициране
на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца - Балчик чрез велосипеди
- BSB"

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП    00479-2013-0017
КРАЕН СРОК за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 21.08.2013 г.
КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения
до 16.00 часа на 21.08.2013 г.
КРАЕН СРОК за предаване на офертите
до 16.00 часа на 28.08.2013 г.
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА

НА ЦЕНА ОТ 12,00 лв.

ÎÒÊÐÈÒÀ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÏÎ ÂÚÇËÀÃÀÍÅ ÍÀ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀ ÏÎÐÚ×ÊÀ ÏÎ ÐÅÄÀ ÍÀ ÇÎÏ

31.07.2013 г. Открита процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на
ЗОП

С предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по
проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
на територията на Община Балчик"

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП 00479-2013-0016

КРАЕН СРОК за закупуване на документацията
до 16.00 часа на 19.08.2013 г.
КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения
до 16.00 часа на 19.08.2013 г.
КРАЕН СРОК за предаване на офертите
до 16.00 часа на 26.08.2013 г.
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.

ÎÒÊÐÈÒÀ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÇÀ ÂÚÇËÀÃÀÍÅ ÍÀ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀ ÏÎÐÚ×ÊÀ ÏÎ ÐÅÄÀ ÍÀ ÇÎÏ

30 юли 2013 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП
С ПРЕДМЕТ: Разпространение на информация и публичност, изработване и

разпространение на рекламни материали и организиране на събития за проект -
„Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на
територията на община Балчик"

ЗА ПРОЕКТ „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на
територията на Община Балчик", договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/
2010/005, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие»
2007-2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма", операция
3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура"

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП 00479-2013-0015
КРАЕН СРОК за закупуване на документацията
до 16.00 часа на 08.09.2013 г.
КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения
до 16.00 часа на 08.09.2013 г. КРАЕН СРОК
за предаване на офертите
до 16.00 часа на 15.09.2013 г.
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.

На 6 август от 18:30ч.
на импровизираната сце-
на до х-л. “Мистрал” бал-
чиклии и гостите на гра-
да имаха възможност да се
насладят на концерта на
Представителния духов
оркестър на Военномор-
ските сили, посветен на
Празника на български-
те военни моряци. Воен-
ният ни флот е създаден
на 12-ти август 1879 го-
дина в град Русе. В онзи
паметен ден преди 134 го-
дини над корабите и ка-
терите се развяват бъл-
гарските флагове. Усъ-
вършенстван и модерни-
зиран според възможно-
стите и приоритетите на
държавата, флотът и днес
остава верен на предназ-
начението си - да гаран-
тира националния суве-
ренитет във водните про-
странства на България.

Оркестърът на Военно-
морските сили е създаден

Ïðåäñòàâèòåëíèÿò äóõîâ îðêåñòúð íà
Âîåííîìîðñêèòå ñèëè ñâèðè â Áàë÷èê

през 1884 г. към Дунавс-
ката флотилия в град Ру-
се.   За официална дата на
създаването му е приет 28
февруари 1884 г. с назна-
чаването на Франц Мина-
рик за капелмайстор. Сле-
дват години на забележи-
телно развитие под дири-
гентската палка на някол-
ко диригенти - чехи.

През 1899 год. флотс-
кото командване се уста-
новява във Варна. Заедно
с него се премества и ор-
кестърът. Още с присти-
гането си във Варна, на-
ред с участията си във
всички военни церемонии,
оркестърът активно се
включва в обществения и
културен живот на града.

Първият българин, който
през 1920-та поема ръково-
дството на флотския оркес-
тър, е Александър Наумов.
Общо 18 души са държали
диригентската палка.

Първата задгранична

изява на оркестъра е в град
Севастопол, Русия, на бор-
да на яхтата ,,Александър I”
още в годината на създава-
нето му. Следват участия в
Румъния, Гърция, Украйна
и Унгария. През месец ок-
томври 1930 г. Флотският
оркестър, вече в състава на
Морската учебна част, е ко-
мандирован до Италия и пъ-
тува на борда на парахода
„Цар Фердинанд” за сват-
бата на Н.В. Цар Борис III с
италианската принцеса
Джованна Савойска. През
1938 г. умира създателят на
съвременната турска дър-
жава – Мустафа Кемал Ата-
тюрк. За церемонията по
погребението на турския
държавен глава в Анкара е
изпратена официална деле-
гация, водена от министъра
на войната генерал-майор
Теодоси Даскалов, в чийто
състав, освен официалните
лица, участват почетен ка-
раул и Флотският оркестър.

От 2000 г. до сега Пред-
ставителният духов орке-
стър на ВМС многократ-
но участва в международ-
ни фестивали на военните
оркестри и концертни тур-
нета в Белгия, Франция,
Италия, Швейцария, Тур-
ция и Германия.

Оркестърът е постоянен
участник в национални,
военни, религиозни и дру-
ги празници и ритуали, из-

нася концерти в крайбре-
жните градове и вътреш-
ността на страната.

От 1997 г. диригент на
оркестъра е капитан III
ранг Мирослав Трифонов
- възпитаник на военно-ди-
ригентския факултет на
Московската държавна
консерватория. За помощ-
ник - диригент през 2000
г. е назначен капитан Геор-
ги Зайранов - завършил
Академията за музикално,
танцово и изобразително
изкуство в гр. Пловдив.

Репертоарът на Предс-
тавителния духов оркес-
тър на Военноморските
сили включва творби от
Росини, Вебер, Верди,
Сметана, Дворжак, Мо-
царт, Бетовен, Щраус,
Чайковски, Добри Хрис-
тов, Петко Стайнов, Але-
ксандър Райчев, Панчо
Владигеров и много орке-
строви разработки от съ-
временни автори на джа-
зова, поп и рок и музика.

В програмата на концер-
та ще чуете произведения
на: Йохан Щраус, Блез
Синклер, Ранди Нюман -
на когото принадлежат
музикалните партитури на
десетки  киноленти, неос-
таряващата мелодия „Ти-
ко, Тико“ на Зекуиня де
Абреу, Дико Илиев, Лю-
бомир и Пипков и други.

/Б.Т./

Красимир Кунев - ръководител на ЛРС-Балчик

Духовият оркестър на ВМС свири в Балчик.
Диригент: капитан III ранг Мирослав Трифонов

                                           Фото: Ерсин Исмаилов




