
 ОБЩЕСТВО         2022г.    522 септември - 28 септември

Обърква всекидневно зло с добро.
Тя свестните безмерно изтезава,
престъпниците гали със перо.
Почита онзи, който е натрупал
имоти и пари на чужди гръб,

А пък достойния брои за глупав,
държи над бездна, на самия ръб.
Не зная как да се съпротивлявам.

Нали е майка тя на всички нас?
А майка може ли да не е права
и срещу нея да надигаш глас?
Не може! Има случаи , обаче,

в контейнера на някой заден двор
захвърлено дете намират – плаче

или е вече със изстинал взор.
За майка му животът продължава

към пристан нов – по-сигурен и тих…
Срамувам се, че своята държава

с такава майка за момент сравних.
Танъо КЛИСУРОВ

Тревожа се за своята държава!

Поетът Таньо Клисуров със съпругата си Мария на 
гости на литературния клуб “Йордан Кръчмаров” 
Балчик, 2016 г.     Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

28.09.2022 г. - Търг за продажба на общински имоти в 
Община Балчик - м. Поляните, с. Кранево и м. “Двете 

чешми” - гр. Балчик
 На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС 

- Балчик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. на  ОбС-Балчик,  
Решения  № 336/03.06.2021 г г., № 562/30.06.2022 г.,  № 563/30.06.2022 

на Общински съвет Балчик  и във връзка със   Заповед  № 1122/31.08.2022 год. на 
Кмета на Община Балчик.                  

      ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими 
имоти, частна общинска собственост, както следва:   
     1.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.79 по 
кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми”, община Балчик  
с площ 521.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 15 030.00 лева  /
петнадесет хиляди и тридесет лева/.
     2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.34 по 
кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми”, община Балчик  
с площ 582.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 17 770.00 лева  /
седемнадесет хиляди седемстотин и седемдесет лева/.
     3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 39459.506.308 
по кадастралната карта на село Кранево, местност „Поляните”, община Балчик  
с площ 391.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 14 980.00 лева  /
четиринадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева/.
     Търгът ще се проведе на 28.09.2022 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 12.09.2022 г. до 
26.09.2022 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 26.09.2022 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи, се подава в срок 
до 16:00 ч. на  26.09.2022 г. в информационния център на Община Балчик.

За справки : тел.:  0579 7-10-41  М. Караиванова,  Й. Денева      Тази година Балчик отново става място за творческа среща на група 
художници – този път в края на лятото. Утвърдилият се през двайсетте години 
на своето съществуване пленер „Художници, Балчик, Любов“, ще има своето 
двадесет и първо издание. Културното събитие  се реализира със съдействието на 
Община Балчик,ДКИ Дворецаи учредителите на пленера. Художниците ще рисуват 
в продължение на десет дни през октомври. Краят на творческата среща ще бъде 
отбелязан с откриването на изложба в Художествена Галерия – Балчик
 Заглавието „Срещи в края на лятото“ отбелязва срещата между личности и 
индивидуалности, без да ограничава темите и художествените задачи, които всеки 
художник си поставя. В това именно е и целта на един пленер – пълно разгръщане 
на творческия потенциал, без ограниченията на конкретни поръчки, без границите 
на ателието и ежедневната рутина. В това отношение, пленерът „Художници, 
Балчик, Любов – Среща на европейски морета“ е постигнал много. Той е дал 
възможност през годините за творческа изява на много художници – над 60, като 
диапазонът от стилове и живописни техники, в който те са работили е максимално 
широк.    При всяко издание е имало зададена тема и посока, но с уговорката, че тя 
ще бъде пречупена през индивидуалния поглед на всеки художник.
 Имената на участниците в изданието за 2022 година са: Надя Станчева, 
Георги Маринов, Тереза Зиковска, Деян Вълков, Мими Добрева, Калина Кралева, 
Силви Басева. Всички са утвърдени автори, с богати творчески биографии.  Балчик, 
с неповторимите си пейзажи и атмосфера; Дворецът, с градините и панорамите;  
Художествената галерия, със своето  пространство, където картините ще бъдат 
подредени, са предпоставки за едно истински ползотворно и богато творческо 
пребиваване. Пленерът ще се състои от 2-ри до 11-ти  октомври 2022, а изложбата 
ще бъде открита на 10-ти октомври, понеделник.                                Д-р Силви БАСЕВА

СРЕЩИ В КРАЯ НА ЛЯТОТО
Пленер „Художници, Балчик, Любов – Среща 

на европейски морета“ – 2022г.

Отляво надясно: Г-жа Николина Иванова (ХГ - Балчик) и 
основоположниците на пленера “Художници Балчик - Любов” - г-н 
Андрей Янев, г-жа д-р Силви Басева, г-жа Дарина Янева. 
      Фото: Маруся Костова

Нови правила на ЕС за киберсигурност 
гарантират по-сигурни хардуерни и софтуерни 

продукти
Европейската комисия 
представи предложение за 
нов законодателен акт за 
киберустойчивост с цел 
защита на потребителите и 
предприятията от продукти 
с недостатъчни защитни 
функции. Това е първо по 
рода си законодателство за 
целия ЕС, което въвежда 
задължителни изисквания 
за киберсигурност за 
продуктите с цифрови 
елементи през целия им 
жизнен цикъл.
Актът, обявен от 

председателя Урсула фон 
дер Лайен през септември 
2021 г. по време на 
речта ѝ за състоянието 
на Европейския съюз и 
основан на Стратегията на 
ЕС за киберсигурност от 
2020 г. и Стратегията на 
ЕС за Съюза на сигурност 
от 2020 г., ще гарантира, 
че цифровите продукти, 
като безжични и жични 
продукти и софтуер, са по-
сигурни за потребителите 
в целия ЕС: в допълнение 
към увеличаването 

на отговорността на 
производителите чрез 
задължаването им да 
предоставят поддръжка в 
областта на сигурността и 
актуализации на софтуера 
с цел преодоляване на 
установените уязвими места, 
актът ще даде възможност на 
потребителите да разполагат 
с достатъчна информация 
относно киберсигурността 
на продуктите, които 
купуват и използват.

Европа Директно
Добрич

Европейската комисия предложи 
да бъде въведена забрана за 
пускането на пазара на ЕС 
на продукти, произведени 
чрез принудителен труд. С 
предложението са обхванати 
всички продукти, по-специално 
произвежданите в ЕС и 
предназначени за вътрешно 
потребление и износ, както 
и стоките от внос, без то да 
е насочено към конкретни 
дружества или отрасли. Този 

Европейската комисия предлага забрана на 
пускането на пазара на продукти, произведени 

чрез принудителен труд
всеобхватен подход е от значение, 
тъй като приблизително 
27,6 милиона души полагат 
принудителен труд в много 
отрасли и на всички континенти. 
Най-често принудителният 
труд се използва в частната 
икономика, а някои случаи се 
налага от отделни държави.
 Предложението се основава 
на международно приети 
определения и стандарти, 
като се подчертава значението 

на тясното сътрудничество 
със световните партньори. 
Националните органи ще бъдат 
оправомощени да изтеглят 
от пазара на ЕС продукти, 
произведени чрез принудителен 
труд, след извършване на 
разследване. Митническите 
органи на ЕС ще идентифицират 
и спират продуктите, 
произведени чрез принудителен 
труд, на границите на ЕС.

Европа Директно Добрич

Ученическият съвет към Средно училище “Христо Ботев” гр. Балчик с помощта на ученици и 
учители - доброволци, се включи в инициативата Да изчистим България заедно на 17.09.2022 г.  
Разчистено беше пространството към и около второто спортно игрище на училището. 


