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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствo ремонт проектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.        

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик

 (до кафе “Акроза”)

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират 
образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  –Учебни програми – Електронен каталог 
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   052 607 946 – база Варна

Фолклорна магия

Успешно участие на ТФ „Фолклорна магия” при НЧ „Свобода 1897” с.Гурково, община Успешно участие на ТФ „Фолклорна магия” при НЧ „Свобода 1897” с.Гурково, община 
Балчик в НФФ „Насред мегдана в Арбанаси”.  Поздрави на участниците и пожелание да Балчик в НФФ „Насред мегдана в Арбанаси”.  Поздрави на участниците и пожелание да 
подготвят и те успешно фестивала „Село Гурково пее и танцува”. подготвят и те успешно фестивала „Село Гурково пее и танцува”. 

              П О К А Н А              П О К А Н А
ЗА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НАЗА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА

ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ-ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ-
ТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 Г.ТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 Г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 36, На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 36, 
ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет в община Балчик, председателят отчитането на общинския бюджет в община Балчик, председателят 
на Общински съвет Балчик и кмета на Община Балчик канят жите-на Общински съвет Балчик и кмета на Община Балчик канят жите-
лите на общината за обсъждане на годишния отчет за изпълнението лите на общината за обсъждане на годишния отчет за изпълнението 
на бюджета за 2016 г. и на сметките за средства от Европейския на бюджета за 2016 г. и на сметките за средства от Европейския 
съюз на община Балчик за 2016 г.съюз на община Балчик за 2016 г.
Публичното обсъждане ще се проведе на 20.06.2017 г. от 13:00 часа в Публичното обсъждане ще се проведе на 20.06.2017 г. от 13:00 часа в 
залата на общински съвет Балчик.залата на общински съвет Балчик.
Материалите по публичното обсъждане са публикувани на сайта на Материалите по публичното обсъждане са публикувани на сайта на 
Община Балчик.Община Балчик.

  ИЛИЯН СТАНОЕВ  ИЛИЯН СТАНОЕВ
Председател на Общински съвет БалчикПредседател на Общински съвет Балчик

Народен хор “Росна китка” към Дружеството на военноинвалидите и военнопостра-
далите в Община Балчик, с диригент Стойка Георгиева, се представиха с 2 автентични далите в Община Балчик, с диригент Стойка Георгиева, се представиха с 2 автентични 
песни на НФФ “Насред мегдана в Арбанаси”.песни на НФФ “Насред мегдана в Арбанаси”.

Граждани на Балчик ,скоро се проведе благотворителен 

пленер за нашата съгражданка Ивилина Димова.Както 

написах преди дни събитието продължава и тук съм споде-

лила картините на художниците от цяла България ,които 

рисуваха за Ивилина!Отворете си сърцата....купете си 

картина,зарадвайте себе си и помогнете на Ивилина!

Всички картини можете да видите на стената на Виоле-

та Балтова. /Б.Т./


