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Тържествено, както подобава, бе открита 
учебната година в балчишката гимназия

Казано накратко: без из-
лишна суета и парадност 
се откри новата учебна 
година в балчишката гим-
назия „Христо Ботев“. 
Някак съвсем естествено 
се получи по време на 
световна пандемия да ви-
дим толкова много весе-
ли лица от страна на учи-
тели, родители, ученици, 
баби и дядовци, лели... 
От директора на учебното 
заведение  г- н Станислав 
Николов разбрах, че ще 
се обучават 400 ученици, 
като се добавят и групи 
от Каварна и Кранево, 
разпределени в 23 пара-
лелки. Посрещнахме 17 
първокласници, с настав-
ник г-жа Светла Симео-

        СУ „Хр.Ботев“ VIII „б“ клас, с кл.р-л г-жа Светлана Драга-
нова 

        СУ „Хр.Ботев“  V „а“ клас, с кл.р-л г-жа Гергана Добрева 

        СУ „Хр.Ботев“ I клас, с кл. р-л г-жа Светла Симеонова

нова, учениците от V „а“ 
клас, с ръководител емо-
ционалната-интуитивна 
г- жа Гергана Добрева, V 
„б“ клас, с новоназначе-
ната г-жа София Костова. 
Веселият VIII „а“ клас, 
начело с г - жа Деница 
Градинарова,  естестве-
ната и чужда на човешка 
суета г- жа Светлана Дра-
ганова, застанала плътно 
до своя VIII „б“ клас, на-
края ще завърша с безко-
ристните, непринудени 
усмивки, на учениците 
от VIII „в“, които знаеха 
как да се смеят от сърце, 
заедно със своята г- жа 
Веселина Мирчева.
Личеше радостта на 
всички, че са пак заедно 
в училище. Никой не е 
подал заявление за дис-

танционно обучение, на 
което учениците имат 
право в условията на пан-
демия, според указанията 
на просветното минис-
терство.
 Общинският съвет до-
пусна да има маломерни 

паралелки, поради не-
достиг на ученици - в СУ 
„Хр.Ботев”, в ОУ „Св.
Св.Кирил и Методий” 
Балчик и в селските 
училища на Соколово, 
Сенокос и Оброчище. В 
с.Соколово ще има и сле-
ти паралелки – I и II клас;  
III и IV клас; VI и VII 
клас.Единствено в ОУ 
„Антим  I” Балчик класо-
вете са с достигнат мак-
симален брой ученици. 

Както вече писахме в 
края на учебната година, 
в СУ „Хр.Ботев” Балчик 
ще има три профилира-
ни паралелки осмокла-
сници – с икономическо 
развитие /24/, природни 
науки /25/ и професио-

нални паралелки, които 
ще обхващат 19 ученици 
по специалността „из-
работване на кулинарни 
изделия и напитки”и ще 
получат в 12 клас про-
фесия „готвач”. Те ще 
се конкурират на пазара 
на труда със завършили-
те същата специалност 
в СУ „Хр.Смирненски” 
с.Оброчище.
„Учениците поискаха да 
се върнат в класните стаи. 

Кризата ни даде друга 
гледна точка за значение-
то на образованието и ни 
принуди да преосмислим 
живота, ценностите и це-
лите си”
Г-н Николов напомни 
на всички ни за нужната 

мобилизация, когато учи-
лището е кауза, където 
всички трябва да са един-
ни и солидарни, защото 
от труда и усилията, кои-
то полагат, зависи нашето 
утре. Да се присъединим 
към новооткритите, ала 
споделени духовно изво-
ри, с нужното уважение 
към най- важното богат-
ство- знанието и учите-
лите, които го даряват! 
Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

 Отдаване под наем на част от имот, за поставяне на 8 броя 
рекламно информационни елементи

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
ОбС-Балчик и Заповед №  1089/18.09.2020 .г. на Кмета на Община 
Балчик,

 
ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА 

откриването на процедура за организация и провеждане на публично 
оповестен, неприсъствен конкурс с предмет отдаване под наем на част от 
имот публична-общинска собственост, за поставяне на 8 броя рекламно 
информационни елементи

Цел на конкурса: Отдаване под наем на части от имот публична-общинска 
собственост, представляващи терен за поставяне на 8 броя рекламно-
информационни елементи с обща площ 18.16 кв. м.

1.      Начална годишна наемна цена:
-          По т.1.1 за площ  от 12 кв.м.  в размер на 594 лв. /петстотин деветдесет 

и четири лева / без ДДС.
-          По т.1.2 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три 

лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.
-          По т.1.3 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три 

лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.
-          По т.1.4 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три 

лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.
-          По т.1.5 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три 

лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.
-          По т.1.6 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три 

лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.
-          По т.1.7 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три 

лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.
-          По т.1.8 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три 

лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.
Наемната цена е изчислена съгласно Наредба за реда и условията за поставяне 

на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, Раздел VІІ, чл.22,ал.1 
Върху предложената конкурсна наемна цена се начислява 20% ДДС.

2.      Срок на договора: 1 /една/ година;
Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен 

ДДС, всеки работен ден от 24.09.2020  до 15 часа на 09.10.2020 г.. от касата на 
ОбА - Балчик;

3.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 
09.10.2020г.;

4.      Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15:30 
на 09.10.2020г

      в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.»21-септември» № 6;
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 контакти: Десислава Василева гл.спец наеми 0579 7 10 54

Ротари клуб Балчик дари на всички детски градини в града, 
гермицидни ултравиолетови лампи за стерилизация на 

помещения по проект “Грижа за децата”

 Гермицидните ултрави-
олетови лампи излъчват 
ултравиолетова светлина, 

която прониква през бел-
тъчната обвивка на вируси 
и бактерии и унищожава 

тяхната РНК и ДНК. От-
деленият озон допълни-
телно дезинфекцира - той 

достига до места, където 
ултравиолетовата светли-
ната не може – обясни ро-
тарианецът Ангел Славов.
 Лампите ще се използват 
в затворени помещения 
само вечер. През деня ще 
се използват бактерицид-
ни стерилизатори, налич-
ни от миналата година. 
Това е първият подарък за 
детските градини от Рота-
ри Клуб, който е належащ 
в условията на разпрос-
транения вирус Ковид-19. 
Ще последва и втори по-
дарък, който ротарианци-
те сега обмислят – спо-
дели г-жа Ваня Тодорова, 
председател на Ротари 
Клуб Балчик.

БТ

Обшина Балчик с приз за 
реновирането на дамбата
Община Балчик полу-
чи награда за принос в 
благоустройството на  
десетото юбилейно из-
дание на  престижния 
конкурс за Луксозно 
строителство, архитек-
тура и дизайн - LUXURY 
Property AWARDS. При-
зът за общината се връч-
ва за реконструкцията 
на крайбрежната алея /
Дамбата/в Белия град, 
завършена тази година.  
Наградата бе връчена 
лично на кмета Николай 
Ангелов, а гостите на 
церемонията, сред които 
бяха известни имена като 

Васко Мавриков, Дейзи 
Ланг, арх. Тодор Булев и 
строителни предприема-
чи, имаха възможност да 
видят видео с кадри от 
Дамбата в Балчик. 
Десетото издание на 
LUXURY Property 
AWARDS се проведе на 
30.09.2020 в хотел „Ма-
ринела“ в София. Цере-
монията показа, че дори 
в период на световна 
епидемична криза лук-
созното строителство не 
е засегнато, а дори беле-
жи нови върхове в ино-
вативното развитие на 
сектора. 


