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Давам гараж под наем в 
кв.“Балик“ бл.20 - 90 лв. тел. 

0895638778   /5-1/

Шахматна верига „Купа Веселин 
Топалов”

На 15 май 2022 г. в 
гр.Варна се проведе Вто-
рият  турнир от шахмат-
ната верига „Купа Весе-
лин Топалов“. Отборът 
на ШК „Балчик“ отново 
беше в акция. Участваха 
четири момчета от клу-
ба-Венцислав Николов, 
Пламен Петров, Стелиян 
Мичев и „Професора“ 
Райчо Милев.
Всички играха на грани-

цата на възможностите 
си. Бориха се до края и 
постигнаха чудесни ре-
зултати. Две призови 
класирания-Венцислав 
Николов е трети, а Пла-
мен Петров е седми.Сте-
лиян и Райчо записаха 
респектиращи победи. 
Първият успя да победи 
един от добрите варнен-
ски шахматисти-Николай 
Динков. Най-голямата 

изненада поднесе „Про-
фесора“. Още в първи 
кръг успя да победи шам-
пиона в турнира.
През месец юни предсто-
ят сериозни изпитания 
на представителите на 
ШК  „Балчик”. Участие 
на турнир за деца до 12 
г. ,открит турнир и прес-
тижно международно 
състезание. Бих искал да 
благодаря на момчета за 
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волята, която показаха. 
За това, че се бореха до 
края и с професионално 
отношение към шахмата 
Няма значение колко 
си образован или богат. 
Начинът, по който се от-
насяш към хората и към 
това, което правиш, по-
казва всичко за теб. 

Красимир КИРЧЕВ
Председател на ШК 

„Балчик”

 От 13 до 15 май в аква-
торията на Варненския 
залив се проведе Между-
народната регата „Порт 
Варна” в която взеха 
участие състезатели от 
България и Украйна.

Златото в клас ИЛКА 4 /
момичета под 16/ в Бал-
чик прибира Габриела 
Василева !
Със среброто в същия 
клас се окичи Мирела 
Димитрова също от на-

шия отбор.
Трето място в клас 420 
завоюва екипажът Ви-
лислав Димитров/Мом-
чил Баев, а на косъм от 
стълбичката останаха 
Борислав Тодоров/Огнян 

Великов. 
На 5-то място при моми-
чета младша се класира 
Ирина Щерева .
На 9-то място се класи-
ра Мартин Димитров 
при момчета старша 
възраст.И двамата се със-
тезаваха в клас Оптимист.
Следващото състезание 
на младите ни ветроходци 
е Международната регата 
24 май в град Балчик. 
Успехите на отбора не 
биха били възможни без 
подкрепата на Община 
Балчик, кмета на Белия 
град - г-н Николай Анге-
лов и Lighthouse Golf & 
Spa Resort.

Алекс СЛАВЧЕВ
Председател на Морски 

клуб Балчик

Отборът на ШК „Балчик“:Стелиян Мичев, Пламен Петров, Райчо Милев, Красимир Кирчев и Венцислав 
Николов. 

Инвестициите в образованието, творчеството и 
новаторството, в основата за бъдещето на Европа

На конференция „Бъ-
дещетона Европа през 
призмата на образова-
нието, науката, иноваци-
ите и културата“, която 
се провежда в рамките 
на Седмицата на ЕС, 
българският еврокоми-
сар Мария Габриел по-
ставя инвестициите в 
образованието, науката 
и иновациитекато клю-
чови, за бъдещето на 
Европа. На първо място, 
тя на

бляга на новата Евро-
пейска стратегия за ви-
сшето образование:
„Бъдещето на Европа 
е едно пътешествие, в 
чиято основа са образо-
ванието,  творчеството и 
новаторството. 
Иновациите се нужда-
ят от таланти. Младите 
хора са движеща сила на 
иновациите не само през 
2022 г. – Европейската 
година на  младежта. С 
програмите „Еразъм+“ 

и „Хоризонт Европа“, с 
Европейската стратегия  
за университетите ис-
каме да инвестираме в 
уменията, необходими 
на младите да се справят 
с предизвикателствата и 
осъществят мечтите си“. 
Престижният форум се 

провежда на високо рав-
нище, организиран за 
пета поредна година от-
Техническия универси-
тет в Мюнхен,съвместно 
с Висшето училище по 
бизнес – Париж и Уни-
верситета Козмински – 
Варшава.  

Злато за Морски клуб Балчик от 
международната регата „Порт Варна”

Публичен търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на земеделски земи от 

Общински поземлен фонд

На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик, 
в изпълнение на Решение №500 по Протокол №31/07.04.2022г. 
от редовно заседание на Общински съвет  - Балчик и Заповед № 
505/04.05.2022г. на Кмета на Община Балчик.
     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване 
за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общин-
ския поземлен фонд за срок от пет стопански години, считано от 
2022/2023г. Подробна информация по условията на провежда-
не на търга, както и необходимите бланки за участие, ще бъдат 
публикувани на интернет страницата на община Балчик: www.
balchik.bg.
     Търгът ще се проведе на 02.06.2022г. /четвъртък/ от 10:00 часа 
в залата на Общинска администрация Балчик на адрес: пл.”21-
ви Септември” №6.
     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 16.05.2022г. 
до 15:00 часа на 31.05.2022г. на касата на Общинска админи-
страция - Балчик, ет.1. Цената на тръжните документи е 12 лв., с 
включен ДДС, платими на касата на Община Балчик.
      Заявления за участие, комплектовани с изискуемите докумен-
ти и документ за внесения депозит, се подават в срок до 16:00 
часа на 31.05.2022 г. на информационния център на Община 
Балчик.
      Оглед на имотите, предмет на търга, може да бъде извър-
шен всеки работен ден в периода 18.05-25.05.2022г., (от 13:00 до 
16:00 часа), след предварителна уговорка с гл. експерт ОПФ и 
СД- Зехра Акиф, телефон за справки: 0579/ 7 10 54  
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на община Балчик


