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Църквата “Св.Никола” в кв.Гемиджито - Балчик е най-
старата в Балчик и околността. построена е през 1845 г. 
оопожарявана и пак издигана за чест и вяра на българското 
православие. Днес църквата и килийното училище 
представляват Възрожденски комплекс, в памет на 
поколенията за устойчивостта на българския
род, вяра и любознателност.

Храм “Св. ВМЧК 
Николай Мирликийски” Балчик

Църквата “Св.Никола” в кв.Гемиджито - Балчик е най-старата в Балчик и 
околността. построена е през 1845 г. опожарявана и пак издигана за чест 
и вяра на българското православие. Днес църквата и килийното училище 
представляват Възрожденски комплекс, в памет на поколенията за 
устойчивостта на българския род, вяра и любознателност.

Във взаимното училище

Децата от ДГ “Мир” с.Сенокос, с учителки г-жа 
Марияна Караиванова и г-жа Марина Вълчева, са 
най-представителната част на селото, с която се 
хвали кметът г-н Красимир Иванов и самодейците на 
читалището, с които работят заедно.

ЦДГ “Мир” с. Сенокос

Членове на “Хобисклуб” от град Добрич, с председател г-н Иван Тодоров, посетиха Ботаническата градина и бяха възторгнати от красотата на природата, управлявана умело от специалистите 
на градината.                  Фото: Марин НИКОЛОВ

На основание чл.77, ал.1 и ал.2 от Наредба, определяща реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-
Балчик и Заповед №670/03.06.2022г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА
неприсъствен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот в 

гр. Балчик
 при следните параметри:

 
• Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от общински имот 
- частна общинска собственост, представляващ терен с площ 1000 кв.м., 
обособена част от ПИ№02508.7.297 по кадастрална карта на к.з. „Двореца”, 
гр.Балчик, съгласно приложена схема.
•	 Отдаваниият	под	наем	общински	имот	е	за	поставяне	на	временни	
атракционни структури с цел активно спортуване на широк кръг от 
възрастови групи хора.
•	 Начална	годишна	наемна	цена	-	2880	без	ДДС.
•	 Срок	на	договора:	пет	години
•	 Цена	на	конкурсната	документация	-	12.00	лв.	с	включен	ДДС,	
платими всеки работен ден от 10.06.2022 г. до 15.00 часа на 24.06.2022 г. от 
касата на ОбА - Балчик.
•	 Депозит	за	участие	в	конкурса	-	288	лв.	без	ДДС,	вносим	до	15.00	
часа на 24.06.2022 г.
•	 Срок	за	подаване	на	предложения	за	участие	в	конкурса	-	15.30	
часа на 24.06.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. “21 
септември” № 6.
•	 Оглед	на	имота	-	обезпечава	се	от	гл.	специалист	наеми,	отдел	
“Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности”, след 
предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна 
документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
•	 За	справки	и	допълнителна	информация:	0579/710	54	-	Силвия	
Николова - гл. специалист Наеми

Уважаеми колеги,
Всяка година 11 май 
идва с блясъка на 
своята тържественост, 
пренесъл 
възрожденския си 
дух през вековете, 
утвърдил се като 
най-светлия, най-
съкровения, най-
българския празник!
Това е Денят на 
буквите, на просветата, 
на Духа! На гордостта 
на поета Иван Вазов, 
изповядал, „ че и ний 
сме дали нещо на 
светът, на вси славяни 
книги да четат”.  

Честито завършване на учебната година
Всички знаем, че този 
празник започва, 
когато Найден Геров и 
група млади български 
ентусиасти, на 11 
май 1851 г. в Пловдив 
започват да честват 
Деня на буквите, 
на Българската 
писменост, просвета и 
култура.
Това е денят, в който 
по-емоционално 
усещаме себе си 
като неделима 
част от световната 
цивилизация. 
Защото	българското	
слово от IX век 
има своята азбука, 
своята писменост 
и книжнина, а това 
са знаци върху 
културното минало, 
настояще и бъдеще на 
света.
В този ден пеем 
химна на Кирил и 
Методий, защото 

този химн е символ 
на достойнство, 
традиция и духовност. 
Достойнство – защото 
честваме азбуката, 
която сме дали на света 
и се нареждаме сред 
признатите народи 
на Европа, които 
имат самочувствие за 
образованост,   култура 
и независимост. 
Традиция – защото 
това е най-дълго 
честваният уникален 
празник, повече от 200 
години. Духовност – 
защото е празник на 
знанието, науката и 
културата.
Възхвала за Кирил 
и	Методий	/Дамян	
Дамянов/
Мъча	се	да	проумея/	
що	за	сила	е	това,/	що	
за	ум,	що	за	идея	-	/	да	
родиш света в слова. 
/	Да	пресътвориш	във	
букви/	всяка	мисъл,	

всяка	вещ/	и	на	всяко	
нещо	звука/	с	писмен	
знак	да	назовеш!/	
Трябва да си свръх 
магьосник/	или	
чудотворен	ти,/	за	да	
можеш	да	докоснеш/	
с	колелца	и	със	черти/	
този свят огромен, 
чуден./	Кой	е	бил	той	
и	какъв/	идол,	Бог	
или	Месия?/	Просто	
Българин по кръв.
Всеки ден,  от началото 
до края на учебната 
година,  дължим 
дълбок поклон и 
преклонение към 
учителите преди нас, 
към самите нас и 
доверие към учителя – 
новатор в XXI век. 
Честито успешно 
завършване на 
учебната година, 
колеги и ученици!

Иванка ИВАНОВА
Председател на Клуба на 

учителите пенсионери

Иванка ИВАНОВА


