
В ОБЩИНАТА  10 април - 16 април 2014 г. 6

Номинациите за “Общественик на годината” баха
поставени през 2009 г. на Игнажден. Атанас
Василев (сега покойник) бе удостоен с признанието
за  дългогодишна педагогическа, спортна,
журналистическа и обществена дейност.

85 - годишният Мильо Йочев бе удостоен със
званието “Общественик на годината 2009” и
награден от председателя на ОбС Балчик Стефан
Павлов (сега покойник, основоположник на
номинациите), кмета на Община Балчик Николай
Ангелов и редактора на вестник “Балчишки
телеграф” Маруся Костова        Фото: А. КОСТОВА

Íîìèíàöèè çà “Îáùåñòâåíèê íà ãîäèíàòà 2013 ã.”
/продължава от стр. 1/ Енчо написа първите си 2 стихотворения. През годините той

израсна като автор на 5 художествени книги, отличи се като краевед, активен член е на
литературния клуб "Й. Кръчмаров" Балчик. Росица Шалтева - сътрудник на в-к "БТ",
признат дългогодишен учител по литература и история, организатор на регионални и
национални изложби и фестивали на художниците в Балчик. Д-р Пламен Димитров - утвър-
ден лекар - анестезиолог в МБАЛ Балчик, обявен за "Лекар на годината" от Министерство
на здравеопазването. Дългогодишен спортен лекар, с хоби "футбол". Мария Върбанова -
призната дългогодишна начална учителка, възпитала поколения ученици в ОУ "Антим І"
Балчик. Диригент на народен хор към читалище "В. Левски" Балчик. Боряна Божидарова -
неуморен фотограф, рекламиращ Балчик. Активен представител на информационния сайт
"balchik.com", който се следи от повече от 8 000 интернет-потребители. Д-р Румяна Малче-
ва - уважаван и признат специалист в Балчик, в Общината и в Областта. Участва активно във
всички граждански мероприятия. Дългогодишен хорист в хор "Черноморски звуци"Бал-
чик. Светлана Атанасова - основател и ръководител на първата в Балчик Английска езикова
школа,съществуваща повече от 15 г. Създател и ръководител на Фестивала за детско творче-
ство на английски език, наречен "Светът в детските длани". Атанас Дучев - дългогодишен
хорист и председател на хор "Черноморски звуци" Балчик. Атанас  Дучев е вградил сърцето
и душата си в този хор, който ще чества през тази година 100 - годишен юбилей. С "Ред
Дикси Бенд" от гр.Добрич, с ръководител Красимир Костадинов и коктейл от "Ел Симпати-
ко" празникът стана още по-задушевен. Задоволство от срещата на най-активните балчишки
граждани бе основното в характеристиката на тазгодишните номинации "Общественик на

годината 2013".                                                                                        Маруся КОСТОВА

Ä-ð Ñòåôêà Äàíåâà ïðåäñòàâÿ â
Áàë÷èê ñòèõîñáèðêàòà ñè

Талантливата българска
поетеса д-р Стефка Дане-
ва ще представи за първи
път в Балчик стихосбирка-
та си "Пръстен".

Балчиклии ще могат да
се запознаят с творбата и,
благодарение  на любезно-
то домакинство на Инър
Уил клуб Балчик и Инър
Уил Клуб Варна.

Д-р Данева от години
подкрепя  каузите на "Ро-
тари". Тя  е почетен член
на Инър Уил Варна. Ав-
тор е на химна на Инър Уил

България!
30 творби, посветени на

настроенията, страстта,
жаждата за любов, бушува-
щи в женската душа, са съб-
рани в издадената книга.

Поезията на д-р Данева,
педиатър по специалност,
е насочена и към детската
аудитория-  "Дружка",
"Рано слънцето събудих",
а за техните майки са сти-
хосбирките "Огледално",
"Пръстен". Творчеството
и е топло прието във род-
ния и град Нова Загора,

Варна, Пловдив, Бургас и
Казанлък.

Заповядайте балчишки
момичета - на 20, на 2 по 30,
майки и Вашите пораснали
дъщери, приятелки и всич-
ки, които обичат поезията,
заедно да се отправим  по
пътеката на любовта!

Да изпием по кафе със
Стефка Данева, която ще
ни очаква в ресторанта на

Спа хотел "Реджина-
Мария" в 11:00 ч. на 12

април 2014 г.
Снежанан ЖЕЛЯЗКОВА

Ïðîöåäóðà çà îòäàâàíå íà ñâîáîäíè
ïëîùè ïî àëåè “Äàìáà” è “Äâîðåöà”

1. Обявява процедура за
отдаване на свободни тро-
тоарни площи - общинска
собственост по алея "Дам-
ба" и алея "Двореца".

 2. Цел на процедурата:
отдаване на тротоарни пло-
щи /3 м2/ за извършване на
търговска дейност, съглас-
но одобрената от Кмета на
Община Балчик схема за по-
лзване на тротоарна площ.
Периодът за отдаване на
площите е от 01.05.2014 г. -
30.09.2014 г.

2.1. Тротоарна такса в
размер на 2,00 лв.  за 1 м2
на ден, без ДДС за търговс-
ка дейност, като сумата въз-
лиза в размер на 825.00 лв. /
990,00 лв. с вкл. ДДС/.

2.2. Тротоарна такса в
размер на 2,00 лв.  за 1 м2
на ден, без ДДС за детски и
развлекателни игри.

2.3. Тротоарна такса в
размер на 2,00 лв.  за 1 м2
на ден, без ДДС за продажба
и изготвяне на художестве-
ни произведения, като сума-
та възлиза в размер на 825.00
лв. /990,00 лв. с вкл. ДДС/.

3. Условия за участие :
3.1. Регистрация на кан-

дидатите по Търговския За-
кон /по т. 2.1 и т. 2.2/.      По
т. 2.3 кандидатът следва да е
завършил образование в об-
ластта на изобразителното
изкуство или да притежава
майсторско свидетелство.

3.2. Всеки кандидат има
право да участва само за
един обект.

3.3. Всеки кандидат след-
ва да спазва предмета на дей-

ност на отдадената му тро-
тоарна площ, съгласно одо-
брената схема.

3.4. Кандидатът следва да
е коректен платец към Об-
щина Балчик. С предимст-
во се класират търговци с
адресна регистрация на те-
риторията на Община Бал-
чик, инвалиди и социално
слаби. Фирмите, кандидат-
стващи за тротоарно площ
- общинска собственост по
алея "Двореца" /дясна стра-
на -  посока "Двореца"/ с
предмет на дейност -  про-
дажба на сладолед при евен-
туалното спечелване на съ-
ответното място, следва да
се обърнат към лицензира-
на фирма за монтаж на па-
сантен електромер и свърз-
ване към системата на Общ.
Балчик /гл. електромер на
Общ. Балчик/. Разходите се
поемат от фирмата, канди-
датстваща за тротоарната
площ. Преди започване на
дейността да се сезира съо-
тветното длъжностно лице
от ОбА -  Балчик /Добри
Добрев - гл. енергетик, тел.
0895/554 036/, като му се
предоставят начални данни
и дата на засичане. Същото
да бъде извършено и в края
на летния сезон, за да се оп-
редели сумата за плащане.
Фирмите, кандидатстващи
за тротоарно площ - общин-
ска собственост по алея
"Двореца" /дясна страна -
посока "Двореца"/ с пред-
мет на дейност - продажба
на сувенири и др., след евен-
туално спечелване на мяс-

тото следва при упражнява-
не на търговската дейност
да използват единствено
електричество за осветле-
ние. Същите могат да изпо-
лзват гл. електромер на Об-
щина Балчик или да се обър-
нат към лицензирана фир-
ма за монтаж на пасантен
електромер и свързване към
системата на Общ. Балчик,
като разходите се поемат от
фирмата, кандидатстваща за
тротоарната площ. В края
на летния сезон ще им бъде
определена сума за плаща-
не от Община Балчик.

4. Документи  за участие
в класирането :

4.1. Документ /пр. кви-
танция/ за закупена Заявле-
ние - декларация за участие.

4.2. Посочване на ЕИК за
лица, регистрирани по ре-
да на Закона за Търговския
регистър

4.3. Декларация, че лицето
няма задължения към Общи-
на Балчик /проверява се слу-
жебно/. - Приложение № 3

4.4. Декларация, че лице-
то ще спазва предмета на
дейност на отдаденото тро-
тоарно право. - Приложе-
ние № 2

4.5. Заявление - деклара-
ция за участие по образец -
Приложение №1.

4.6. Декларация в свобо-
ден текст, отразяваща жела-
нието на фирмата, отнася-
що се до използване на еле-
ктроенергия по време на ле-
тния сезон

4.7. Копие от диплома /в
областта на изобразително-

то изкуство/ или майсторс-
ко свидетелство. Закупува-
нето на Заявление -  декла-
рация за участие в размер
на 2,00 лв. с вкл. ДДС, все-
ки работен ден от
03.04.2014 г. до 16,00 ч. на
15.04.2014 г. включително
на касата на ОбА - Балчик.
Крайният срок за приемане
на предложения за участие
е 15.04.2014 г. до 16.20 ч. в
информационния център на
ОбА - Балчик, адрес пл. "21
ІХ" № 6.       В седем дневен
срок след крайната дата на
приемане на предложения-
та за участие комисията раз-
глежда постъпилите заявле-
ния и изготвя списък на
одобрените кандидати. Спи-
съкът се представя за съгла-
суване на Кмета на Община
Балчик, след което се поста-
вя на видно място на инфор-
мационното табло в Общи-
на Балчик и се публикува в
интернет страницата на об-
щината - www.balchik.bg.

Одобрените кандидати
следва да заплатят дължими-
те суми в срок до
30.04.2014 г. на касата на
Община Балчик. Тротоар-
ните площи /места, съглас-
но одобрена схема/, за кои-
то не е заплатена такса в
срок, ще бъдат предоставе-
ни на други кандидати.       На
всички одобрени и заплати-
ли в срок ще бъдат изготве-
ни разрешителни за извър-
шване на търговска дейност.

За справки: тел.
0579/7-10- 54, 7-10-73
Веселина Маринова.

За контакт: ул.“Иван Вазов“ №6 (до пощата),
тел: 0579/7-20-17, 0896 310535,

facebook.com/BigBenBalchik, www.bigben.bg

Ó÷èëèùå çà ÷óæäè åçèöè

“ÁÈÃ ÁÅÍ” ãð. Áàë÷èê
*  ПРОВЕЖДА курсове по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и
ФРЕНСКИ език, КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ.
* ОРГАНИЗИРА курсове по ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, РУСКИ и РУМЪН-

СКИ език.
* Организира  КОРПОРАТИВНИ курсове по руски, английски и немски език
* Ние сме ОДОБРЕН ДОСТАВЧИК на услуги за обучение по програмата „АЗ

МОГА ПОВЕЧЕ“

Îáùèíñêè ñúâåò íà ïåíñèîíåðèòå è
÷èòàëèùå ”Â. Ëåâñêè” Áàë÷èê

организират традиционното пролетно
надпяване на Лазаровден на повече от

20 състава от цялата страна.
Начало: 09:30 ч. в залата на НЧ “В. Левски” - Балчик

Ïðàçíèê çà äåöàòà â ñåëî Ëÿõîâî
В навечерието на Първа

пролет децата от ЦДГ с.Ля-
хово, заедно със своите май-
ки, посетиха възрастната ба-
ба Нуша от тяхното село и
останаха на седянка, както е
традицията от едно време.
Баба Нуша, зарадвана от
вниманието, ги посрещна
радушно и с голямо въоду-
шевление им разказа за ста-
рите обичаи, за традицион-
ните празници, за пригото-
вленията и вълненията око-
ло тях, както за малките, та-
ка и за възрастните. Децата
бяха впечатлени от сладко-
думния разказ на баба Ну-
ша. Много им харесаха и
предметите от стария бит -
черги, домашни килимчета,
керамични и дървени съдо-
ве. Последва добре подгот-
вена литературно-музикална
програма - песни и стихове
за Баба Марта, за празника
на майката, за пролетта.
Малките палавници подари-
ха на баба Нуша и мартени-
ци, които са изработили са-
ми. Гостоприемната домаки-

ня им показа как се навива
прежда на хубави кълбенца,
как се сортират и запазват за
посев семена и грудки, нау-
чи ги на още много полезни
неща. Заедно подредиха и
битов кът, с интересни дър-
вени  лъжици. Гостуването
продължи като истински

празник. Отново запяха де-
цата, тропнаха с баба Нуша
и хорца. А тя, като сръчна
домакиня, беше приготвила
и хубава почерпка -  прясно
изпечена питка с домашно
приготвена мерудия, пукан-
ки, сладки. Това много зара-
два и се хареса на малките

гости, а майките им взеха
рецептите. Срещата завърши
с много песни и игри. Тръ-
гнаха си с наученото от ба-
ба Нуша, доволни и щастли-
ви. Техните учителки Ма-
рия Цонева и Надя Митева
обещаха да има и други та-
кива празници.            /Б.Т./




