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Много майки, татков-
ци, баби и дядовци, во-
дят своите деца и внуци
на детската площадка,
която  се   намира  на
пл.”21 септември” в на-
шия град. Те винаги се
притесняват,   когато
малките палавници се
спускат по пързалката
надолу, защото  когато
стартират, над главички-
те им се намира много
нисък парапет,  който
много пречи,  защото
съществува постоянна-
та опасност да се ударят
в него. Този парапет мо-
же да се повдигне още
нагоре. А когато се спу-
скат, при приземяване,
пясъкът е много плитък
и те се контузват по ко-

Êîä “×åðâåíî”
ленете почти ежеднев-
но. Затова пясъчникът
трябва да се поддържа
редовно с необходимо-
то количество пясък.

Най-младият архитект
от нашия град – арх.Ва-
ня Тодорова, която има
офис на центъра,  всеки
ден е свидетел на детс-
ките игри на площадка-
та и рисковото спуска-
не  по  пързалката.  До
пързалката  има  и  две
люлки, на които преван-
тивно трябва да се сме-
нят носещите щифтове,
защото вече са ръждя-
сали и износени. Какви
ще  са  последствията,
ако някой от тях се скъ-
са? Надписите, само на
български език, гласят,

че детските съоръжения
се ползват от 3 до 7-го-
дишни деца , с придру-
жител. Лошото е, че ня-
ма охрана и до площад-
ката имат  достъп  мно-
го по-големи и невъзпи-
тани деца, които вредят
на лятната сцена, на па-
метниците и градинка-
та, особено нощно вре-
ме.

 Готви се подписка от
родителите до БКС за от-
страняване на нередно-
стите на детската площа-
дка. Да си припомним
народната мъдрост „До-
като умните умуват, лу-
дите се налудуват” и да
помислим много малко
за нашето голямо бъде-
ще – децата.     БТ

Ó÷èòåëÿò - ìëàä è âå÷åí!

Различни съдби, разли-
чни  професии,  всяка  от
които има своите измере-
ния. Но, ти, учителю, ста-
ваш  първият  ориентир
към тях. Малките учени-
ци порастват и заемат до-
стойно място в обществе-
ния живот. Всеки  от тях
помни по един учител.

Слънчев юнски неделен
ден.   Група  учители,  на
различна възраст,  потег-
ляме с автобус от Балчик
за  с.Гурково.  поканени
сме на една юбилейна сре-
ща по инициатива на пен-
сионерски клуб „Неувях-
ваща младост” с.Гурково.

Тръпнем от вълнение,
защото след толкова годи-
ни ще видим училището,
в което всеки от нас е ос-
тавил  частица  от  своята
душа,  младост,  трупал  е
педагогически опит, учил
е поколения деца на четмо
и писмо. За това казваме,
че да си учител не е само
професия, а  съдба, приз-
вание и отговорност.

Посрещат ни усмихнати
ли ца   н а  жен и  от
пенсионерския  клуб  в
с. Гурко во.   Сълзи,
п р е г р ъ д к и ,
р ъ к о с т и с к а н и я .
Председателката  на
организационния комитет
за   срещата  Атан аска
Аврамова ни подканя да
върнем времето назад, да
влезем  в   ролята  на
първокласници  и  да  си
представим първия учебен

ден.   За  да  се   спази
ритуалът по посрещането,
тя  даде   думата  на
П.Петков, бивш директор
на гурковското  училище
през  1974  г.,   сега
пенсионер.  Две  жени  в
национална  носия  пред
входа  на  училището  ни
поканиха  да  минем  под
арка от цветя и да опитаме
от   вк усната  п ита.
Учили щн ото  зв ън че
биеше  радостно,  както
едно време. В този момент
сълзите  сами  напират,  а
сърцето бие учестено.

Във фоайето големият
рисуван портрет  на  сла-
вянските  първоучители,
рисуван от местния доб-
руджански художник Ни-
кола Даскалов, стои като
пазител на българския дух
и вяра, посреща и изпра-
ща гостите.

Разглеждаме  битовата
стая, на която може да за-
види  всяка  етнографска
къща  и  музей.  Всички
предмети от бита на село-
то са грижливо подреде-
ни и съхранени от читали-
щния  секретар  Албена
Войчева. С представяне-
то на народните обичаи и
автентичен  фолклор  са
осъществява  идеята  за
възраждане на български-
те традиции. Затова гово-
рят многобройните награ-
ди и снимки, които видях-
ме в клуба.

Не усетихме кога изми-
на времето до обяд, заети

в  душевни  разговори,
спомени.  Пред  входа  на
училището си направихме
снимки за спомен, а след
това в стола ни очакваше
богат обяд, благодарение
на  спонсорите  Станко
Станков, Димитър Диков,
Атанас Жечев, Тодор Мо-
ралийски, което направи
празника  още  по-вълну-
ващ и незабравим.

Димка  Кирчева,  бивш
директор на  училището,
ни  приветства  с  мили
думи,   запозна   ни   с
любоп итн и  фак ти  от
историята на училището,
събран и  и  опи сани   в
кн игата   на   Георги
Джилянов  от  с.Гурково
„Духът  на  равнината”.
Д.Кирчева  предложи  с
едноминутно мълчание да
отдадем  п очи т  на
починалите директори и
п р е п о д а в а т е л и :
Костадин ов ,  Вълев,
П. Кирилов,   Стамат
Ди митров,  Димитър
Марчев ,  Петя
Димитрова, Цанка Тенева,
Теодора Павлова, Милка
Тенева.

С музикален поздрав и
думи на благодарност за
самоотвержения  труд  на
учителите, изградили ли-
чности, се обърна кметът
Тодор Георгиев и корепе-
титорът  на  читалището
Михаил Душков. Към тях
се присъедини и Станис-
лав Николов, бивш дире-
ктор на гурковското учи-

лище и сега директор на
ОУ „Св.Св.Кирил и Ме-
тодий” Балчик. Той изпя
хубави български песни, с
които повдигна градуса на
настроението.

Поздравителен адрес от
гостите  отправи  Ангел
Събев,  председател  на
ОбС  на  пенсионерите  в
Балчик. А според  Димка
Малева, зам.-председател
на ОбС на пенсионерите,
има  три  думи,   кои то
трябва да се осмислят от
всички ,  когато   става
въпрос  за  учи теля:
любов ,  уважен ие   и
поклон.   Към
поздравленията се включи
и  бившия  директор  на
ЦДГ  с .Гурково  Мария
Димитрова.

На  празни к  като   на
празни к  –   с   весели е,
кръшни  български  хора,
приятна  атмосфера,  за
което се бяха погрижили
орган изаторите.  На
тръгване получихме цветя
и сувенир –  химикалка с
надпис „Учителят – млад
и вечен”.

Благодарим Ви колеги!
Нека дойде време отново
да  има  училище,то  да
събира  дец ата   и  да
пребъде  селото.  Да  има
история,  спомени,  но  и
бъдеще.

Стела ДАКОВА –
СТОЯНОВА

Бивш директор на ОУ
„Св.Св.Кирил и

Методий” с.Гурково

Конкурс за поставяне на рекламно-указателни табели в к.з. “Двореца”
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.;  Решение  № 660  по  Протокол №  53/
30.09.2012  г.  на  ОбС  -  Балчик и  Заповед № 699/13.06.2014  г.  на  Кмета  на  Община Балчик.

              1. ОБЯВЯВА процедура за  организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за  отдаване под
наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост  за поставяне на рекламно-указателни табели, а именно  :

1.1. Рекламна  площ от  7  м2  за поставяне на  10 бр. рекламно-информационни елемента, находящи  се по  улица  в  к.з
“Двореца”,  гр.  Балчик  /на  стълбовете на  улично  осветление/.

1.2. Рекламна площ от  3 м2  за поставяне на  1 бр. рекламно  - информационен  елемент, находящ се на  зелена площ на
път  ІV  клас Балчик  -  Албена.

2.  Цел на конкурса : отдаване под наем на обособени части от имоти  за поставяне на рекламно  - информационни елемента.
2.1. Начална  годишна  наемна цена  :
-  за обект  /1.1./  в  размер на  350.00 лева  /триста  и  петдесет лева/,  без ДДС
-  за обект  /1.2./  в  размер на  150.00 лева  /сто  и  петдесет  лева/,  без ДДС
2.2.  Срок на  договора  -  5  (пет) години  от  датата на  сключване на  договора
2.3. Допускане до конкурса  :
-  до участие  в  конкурса се допускат   кандидати,  които  са регистрирани по  смисъла на  търговския закон  и  развиващи

дейност  на  територията на  Община Балчик.
 Закупуване  на  конкурсна документация в  размер  на  12,00  лв.   с  вкл. ДДС,  всеки  работен ден  от  03.07.2014  г.  до

18.07.2014  г.  на  касата  на  ОбА  - Балчик.
Крайният  срок  за приемане  на депозит  за  участие  е 18.07.2013  г.  до  15,30 ч.  и  предложение  на същата дата до  в

информационния  център на  ОбА  - Балчик,  адрес пл.”21-септември” № 6.
Оглед  се осигурява  след предварителна  уговорка и  представяне на  документ  за закупена тръжна  документация  в отдел

“Образование,  хуманитарни, социални и  стопански дейности”,  стая № 105.   За  справки:  тел.  7-10-54  -  В.  Маринова
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На  този  древен

празник природата ни
зарежда  със   здраве,
свежо  настроение,
много  усмивки   и
желание за живот.

Празнуват  билките,
празнуват  житните
класове,   празнуват
полските цветя, а хората
отварят   душите  и
сърцата си за радостите
на живота.

Според  народните
поверия  Еньовден   е
най-силният ден в го-
дината, а набраните в
ранно  утро  билки  са
най-лековити. Затова
народната   традиция
повелява  момите  да
увият венец от набра-
ните билки, в него да
плетат житни класове
за плодородие и бере-
кети всички да се про-
вират под Еньовския
венец   –  за  здраве   и
дълголетие.

По  традиция  всяка
година на този свят ден
си организираме излет
сред  природата.  Изб-

рахме си археологиче-
ския резерват „Яйлата”
– уникално място, ко-
ето съчетава крепост-
ни руини и девствена
природа. Степта е осе-
яна  с  много  пещерни
жилища.

От Античността е за-
пазено  светилище,
жертвени камъни, ви-
нарни, няколко некро-
пола от скални гробни-
ци, вкопани в скалния
масив.  Има  запазена
византийска крепост и
останки от древни ци-
вилизации.

Местността „Яйлата”
е защитена, тя е огра-
ничена от Добруджан-
ското плато и морето.

Набрахме  си  много
билки – еньовче, жълт
кантарион, бял и жълт
равнец, мащерка, мато-
чина, лайка, детелина и
много  полски  цветя.
Възхитихме се на див-
ната  степ,  красивата
морска шир, удивител-
ните горди скали с при-
чудливи форми, видях-

ме красиви птици и се
радвахме на хубав летен
ден.

В голямото село Бъл-
гарево посетихме  му-
зея. Уредничката ни из-
несе изчерпателна бесе-
да, запознахме се с жи-
вота на интересни мор-
ски обитатели на Север-
ното Черноморие, чух-
ме техните звуци, насла-
дихме се на птичия свят
и песента на чучулиги и
авлиги.

В читалището ни из-
ненадаха с хубаво под-
редена  етнографска
изложба – какви данте-
ли, шевици, черги, ку-
вьори, народни носии
и  старини  от  бита  и
културата  на   добру-
джанеца.   Сърдечно
благодарим за гостоп-
риемството и удовол-
ствието, което ни дос-
тавиха, защото се доко-
снахме до вечността.

Тодорка
ХАРИЗАНОВА

Председател на
клуб „Здраве” Балчик

Публично оповестен  неприсъствен конкурс за отдаване под наем на
обособени части от имоти-публична общинска собственост, гр. Балчик

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.; Решение № 660 по Протокол № 53/30.09.2010
г. на ОбС - Балчик и Заповед № 698/13.06.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен
неприсъствен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична
общинска собственост за поставяне на рекламно - указателни табели, а именно :

1. Рекламна площ от 1.4 м2 за поставяне на 2 бр. рекламно - информационни
елемента, всеки с площ - 0,7 м2, находящи се по улица в гр. Балчик /на стълбовете
на улично осветление/.

2.  Цел на конкурса : отдаване под наем на обособени части от имоти за
поставяне на 2 бр. рекламно - информационни елемента.

2.1. Начална годишна наемна цена :
- в размер на 70.00 лева /седемдесет лева/, без ДДС, съгласно Наредба за реда и

условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.
2.2. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора.
2.3. Допускане до конкурса :
- до участие в конкурса се допускат  кандидати, които са регистрирани по смисъла

на търговския закон и развиващи дейност на територията на Община Балчик.
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС,

всеки работен ден от 26.06.2014 г. до 14.07.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 14.07.2014 г. до 15,30 ч.

и предложения на същата дата 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 тръжна документация в отдел “Образование, хуманитарни, социални
и стопански дейности”, стая № 105. За справки: тел. 0579 7-10-54 - В. Маринова




