
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА  5 - 11 ноември 2020 г.        6
Посланикът на Франция Флоранс Робин се 

срещна във Варна с директора на ТМПЦ 
Даниела Димова 

  Децата от хор „Шарено коланче“ Каварна участваха 
успешно в МФ „Българско наследство“ Балчик, 2017 г., спе-
челиха купа и грамота за 1 място в категорията „Хорово 
изкуство“ и бяха наградени да участват безплатно в Ет-
нофестивала на с.Саръгьол, Тулча, Румъния. Фото: БТ 

Разни

* Купувам земеделски 
земи в Балчик, Каварна, Ша-
бла, Г.Тошево, Добричка, 
Тервел, Тутракан, Силистра. 
Тел.0898 372271

* Купувам земеделски земи 
в общините Балчик, Каварна, 
шабла, Г.Тошево и Варненска 
област. Подготовка на доку-
менти. Тел. 0885838354 0579 
7 70 11  /10-4/

*  Купувам земеделска 
земя в общините Балчик, 
Каварна, Шабла, Г.Тошево, 
и Добрич. Изготвяне на до-
кументи.Тел. 0895 71 83 83 и 
тел. 09888 790 83  /10-1/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 
Продавам 

* Продавам двустаен апар-
тамент в ж.к.“Балик“ Балчик, 
в бл.11. Тел. 0888552899   
/2-1/

* Продавам в град Каварна, 
среден южен апартамент, 
ул.“България“ № 39, вх.Б ет.7; 
50 000 лв. Тел. за справка: 
0885 67 11 47 

*Продавам  двустаен апар-
тамент в ж.к.”Балик4 1 ет. 
Цена 52 000 лв. Тел.0887 
521783  0579 7 7011  /3-3/

* Продавам дворно мяс-
то в с.Даричино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  П р од а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 

*  Т ъ р с я  к ва рт и р а 
в ж.к.“Балик“ Балчик, 
до  120 -130  лв .  т ел . 
0898840381               

                                /2-1/ 
* Предлагаме парцел 

от 300 кв.м. в центъра на 
град Балчик, срещу обез-
щетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

Изгодно. 
   Тел.0884474858 /10-4/
* Продавам двуместен 

разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 

  Г-жа Даниела Димова, директор на 
Варненския театрален и оперен цен-
тър и Н. Пр. Флоранс Робин във файе-
то на Варненската опера. 
                                     Фото: В. ТОНЧЕВА 

Посланикът на Републи-
ка Франция в Република 
България, Флоранс Ро-
бин, проведе приятелска 
среща с директора на Те-
атрално-музикален про-
дуцентски център Варна, 
Даниела Димова. Като 
домакин тя благодари за 
посещението на високата 
гостенка, накратко я за-
позна с историята на те-
атралната сграда и пред-
стави своята актуална 
мениджърска политика 
за развитие на сценични-
те изкуства в условията 
на COVID-ситуацията. 
Нейно превъзходителство 
отправи поздравления за 
решимостта в ТМПЦ да 
се поддържа жива връз-
ката с публиката, в ус-
ловията на пандемия. „В 
тези трудни за всички нас 
времена, ние сме длъжни 
да покажем, че освен ико-
номическият, от същест-
вено значение е и култур-

ният сектор“, подчерта 
посланик Флоранс Робин. 
Тя изслуша с интерес 
идеите на г-жа Димова 
за проекти на Държавна 
опера Варна и Драмати-
чен театър „Стоян Бъчва-
ров“, свързани с френски 
автори и обеща съдей-
ствие за установяването 
на контакти с представи-
тели на френската страна 
за евентуални партньор-
ства. Като почитател на 
операта, тя даде висока 
оценка за българския 
оперен театър и разказа 
как попаднала на един от 
летните Концерти от бал-
кона на Варненската опе-
ра, а след това посетила 
и премиерата на операта 
„Хубавата Елена“ от Жак 
Офенбах в Летния театър.
Г-жа Димова изрази съ-
жаление, че предвидени-
ят за 4 ноември гастрол 
на мюзикъла „Парижката 
Света Богородица“ в Со-

фия, НДК, се отлага и по-
кани г-жа Флоранс Робин 
да гледа представлението 
по време на Коледния 
музикален фестивал във 
Варна.  
В края на разговора на 
Сцена „Ротонда”, на кой-
то присъства и г-жа Ива 
Дикова, аташе по сътруд-
ничеството в областта на 
френския език към Френ-
ския институт в Бъл-
гария, посланик Робин 
благодари за дългогодиш-
ната подкрепа и участи-
ето на ТМПЦ Варна във 
френската културна ини-
циатива „Ден на музика-
та”, който се отбелязва в 
много страни на света на 
21 юни.  
Срещата завърши с вза-
имното желание за раз-
ширяване на съществува-
щите контакти, в интерес 
на културните политики 
на Франция и България.

Виолета ТОНЧЕВА

С впечатляващ концерт 
на съставите си Народ-
но читалище ,,Съгласие 
- 1890” – Каварна, от-
беляза 130-годишнина-
та си днес. На площада 
пред сградата танцуваха 
и пяха младите самодей-
ци. Десетки момичета 
и момчета в театрални 
костюми и народни но-
сии стоплиха сърцата на 
публиката в дъждовния 
ден. В светналите детски 
очички, плахите помах-
вания с ръчици и прикри-
тите усмивки към мама и 
тате, баба и дядо, от мал-
чуганите на сцената грее 
не само живата надежда 
за бъдещето, но и увере-
ността, че без значение 
какви ще станат като по-
раснат, те вече са добри 
хора.
„Съвременният живот на 
нашето читалище е съ-
средоточен в художест-
вени състави и школи: 
Фолклорен танцов ан-
самбъл „Бизоне”, Детски 
народен хор „Шарено ко-
ланче”, Женски народен 
хор, Вокална академия 
„Каварна” за поп, рок 
и джаз пеене, Вокална 
група, Читалищен театър 
„Проф. Гочо Гочев”, Ли-
тературен клуб към биб-
лиотеката. Домакини сме 

на гостуващи концерти 
и спектакли от София, 
Пловдив, Русе, Варна, 
Силистра, Шумен и мно-
го други.  
Чудото в читалище „Съ-
гласие - 1890” е в това, че 
тук се срещат и изявяват 
младост и опит, мъдрост 
и току-що пробудено 
любопитство, рутина и 
нови начинания, тради-
ция и съвременност, а 
това, което ги обединява 
е творчеството. Всеки, 
прекрачил прага на чита-
лището може да бъде убе-
ден, че ще намери своята 
частица от разноликия 
творчески живот, който 
кипи в този каварненски 
храм на духовността.
Нация без история, ми-
нало, бит, култура и тра-
диции, които ние градим, 
я очаква само едно - па-
дение и духовна нище-
та. Затова всички ние 
- читалищни деятели 
възкликваме: Нека бъде 
светлина!“, бе казано в 
тържественото слово по 
случай юбилея.
Приветствия по повод 
празника на НЧ „Съгла-
сие 1890“ с пожелания за 
здраве и нови успехи на 
самодейците му, са по-
лучени от министъра на 
културата - Боил Банов, 

ОБЩИНА  БАЛЧИК

 Публичен търг за имоти в селата Дропла и Сенокос
 
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУ-

РОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 
г. на ОбС – Балчик, Решения № 177/30.09.2020 год., № 
178/30.09.2020 год., № 179/30.09.2020 год.  на Общински 
съвет Балчик и във връзка със Заповед №1259/28.2020 г. на 
Кмета на Община Балчик.          
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба 
на недвижими имоти, частна общинска собственост, както 
следва:
          1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІІ, кв. 
3 по ПУП на село Дропла, община Балчик,  представляващ 
ПИ № 23769.501.627 по кадастралната карта на село Дро-
пла  с площ 1 212.00 м2, при начална цена за провеждане 
на търга 7 345.00 лева  /седем хиляди триста четиридесет 
и пет лева/ без ДДС.
          2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХІV, 
кв. 3 по ПУП на село Дропла, община Балчик,  представля-
ващ ПИ № 23769.501.628 по кадастралната карта на село 
Дропла  с площ 1 348.00 м2, при начална цена за провеж-
дане на търга 8 169.00 лева  /осем хиляди сто шестдесет и 
девет лева/ без ДДС.
        3.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІV, кв. 
35 по ПУП на село Сенокос, община Балчик,  представля-
ващ ПИ № 66250.501.456 по кадастралната карта на село 
Сенокос  с площ 1 065.00 м2, при начална цена за провеж-
дане на търга 9 127.00 лева  /девет хиляди сто двадесет и 
седем лева/ без ДДС.
         Търгът ще се проведе на 24.11.2020 г. от 10.00 ч. в 
залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 септември”  
№ 6.
          Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден 
от 09.11.2020 г. до 23.11.2020 г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община 
Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, 
в срок до 15.30 часа на 23.11.2020 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите доку-
менти се подава в срок до 16.00 ч. на  23.11.2020 г. инфор-
мационния център на Община Балчик. 

 За справки : тел. 0579 7-10-41 Караиванова, Денева
С концерт на съставите си НЧ „Съгласие – 1890“ – Каварна, 

отбеляза 130 г. читалищна дейност                         

от председателя на На-
ционален съвет по чита-
лищно дело – Васил Ва-
силев, и от кмета на града 
– Елена Балтаджиева.
„Уважаеми радетели на 
читалищната дейност и 
любителското театрално  
изкуство, Уважаемо Чи-
талищно настоятелство и 
ръководство на НЧ “Съ-
гласие 1890“ - Каварна, 
Носете и предавайте и в 
годините напред творче-
ската сила и всеотдайност 
на безграничния Ви труд! 
Съхранявайте традиции-

те! Поддържайте запален 
огънят на театралното 
изкуство! Разпръсквайте 
безграничната любов към 
книгите! Впишете имена-
та си в Летописната кни-
га на културната институ-
ция –  Народно Читалище 
„ Съгласие 1890“! Бъдете 
просветен и културен 
център векове напред! 
Честит юбилей – 140 
години театрално дело! 
Честит юбилей  - 130 
години – НЧ“Съгласие 
1890“!“, пише в поздра-
вителния адрес от кмета 
на общината - Елена Бал-
таджиева.
Преди 58 години с да-
ренията и доброволния 
труд на каварненци НЧ 
„Съгласие – 1890“ от 
1963 г. получава своя 
нова, просторна, светла 
и специално за него по-
строена сграда, в която 
да развива талантите на 
каварненчетата.
За благородната си кул-
турно-просветна дейност 
културната институция 
е наградена с орден ,,Св. 
Св. Кирил и Методий” – 
1-ва степен и е обявена за 
,,Образцово читалище”. 
През 130-годишната си 
история НЧ „Съгласие 
– 1890“ печели десетки 
награди за участията си 
в национални и междуна-
родни фестивали. 
Самодейците предста-
вят песните и танците на 

Добруджа и България из 
целия свят, превръщайки 
се в посланици на бъл-
гарщината. Фолклорен 
танцов ансамбъл „Бизо-
не” се превръща в живата 
емблема на Каварна.
През тази година читали-
щето има още едно мно-
го важно и емоционално 
честване - 140 г. театрал-
но дело в Каварна. Първа-
та трупа полага началото 
на театралните традиции 
точно на през далечната 
1880 г. Точно на 24 май 
1997г. читалищният те-
атър приема името на 
видния театровед, роден 
в Каварна - проф. Гочо 
Гочев. За 140 г. театрално 
дело в Каварна десетки 
бележити режисьори са 
оставили светла диря 
сред самодейците и жи-
телите на общината.
От 1998 г. културните 
събития в града имат 
един адрес - НЧ ,,Съгла-
сие-1890”. То е органи-
затор, домакин и популя-
ризатор на Националния 
театрален фестивал на 
любителските театри, 
който се провежда под 
егидата на кмета на Об-
щина Каварна. Всяка го-
дина в седем поредни дни 
фестивалът събира много 
любителски театрални 
трупи от цяла България 
и съседни държави като 
Румъния, Македония, 
Сърбия и др. 
 

ОБЩИНА  БАЛЧИК

  Отдаване под наем на част от имот публична-об-
щинска собственост, за поставяне на рекламно ин-

формационен елемент с площ 0,70 кв.м
   На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за при-
добиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество на ОбС-Балчик и Заповед №1235/23.10.2020 г. на 
Кмета на Община Балчик,
ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура 
за организация и провеждане на търг с тайно наддаване 
с  предмет : Отдаване под наем на част от имот публична-
общинска собственост, за поставяне на рекламно инфор-
мационен елемент с площ 0,70 кв.м, на стълб за улично 
осветление на ул. „Др. Желязко Бончев“, гр. Балчик , за 
срок от 3 години.
1. Цел на търга: Отдаване под наем  на част от имот пуб-
лична-общинска собственост, за поставяне на рекламно 
информационен елемент с площ 0,70 кв.м, на стълб за 
улично осветление на ул. „Др. Желязко Бончев“, гр. Бал-
чик.
Начална годишна наемна цена: 38.12  лв./тридесет и осем 
лева и дванадесет стотинки / без ДДС, стъпката на надда-
ване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;
2. Срок на договора: 3 /три / години;
   След сключване на договора за наем, спечелилият участ-
ник следва да използва      отдадения под наем имот, съ-
гласно описаното предназначение - за поставяне на един 
брой рекламно информационен елемент с площ 0.70 кв.м.
3. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /
дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 
29.10.2020 г. до 15.00 часа на 13.11.2020 г. от касата на 
ОбА - Балчик;
4.  Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 
часа на 13.11.2020 г.;
5.   Краен срок за подаване на предложения за участие в 
търга - 15.30 часа на 13.11.2020 г. в деловодство, отдел 
ГРАО, Община Балчик, пл.“21-септември“ № 6
   6.  Търгът ще се проведе на 16.11.2020 г. от 10.00 ч. в  зала 
на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, 
отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански 
дейности“, след предварителна уговорка и представяне на 
документ за закупена конкурсна документация в стая № 
105 в ОбА - Балчик.
        Лице за контакт:  Десислава Василева - л.специалист 
наеми  0579 7 10 54                                                                                                                                           


