
БАЛЧИК, ГОДИНА XXII, БРОЙ 33 (940)ЦЕНА 50 стотинки 20 - 26 октомври 2016 г.

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg   

В.
 “
Ба
л ч
и ш

 ки
 т
е л
е г

 ра
ф

” 
пр
ед
ла
га

 б
ез
пл
ат

на
 р
ек
ла
м
а 
в 

И
нт

ер
не
т

 н
а 
ад
ре
с:

 
ww

w.
Ba

lc
hi

kt
el

eg
ra

ph
.c

om

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

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и 

ресторантьорството”
Магистърска програма 

„Уп р а в л е н и е  н а  л у к с о з н о т о 
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

Илиян Станоев от ГЕРБ 
новият председател 

на Общинския съвет в 
Балчик

В 9.00 ч. на 11 октом-
ври 2016 г. започна 
първото заседание на 
новоизбрания Общин-
ски съвет в Балчик. То 
бе открито от област-
ния управител Дете-
лина Николова, която 
пожела успех на съвет-
ниците и каза: „Вярвам, 
че ще изберете най-до-
брия път към успеха, 
ще вложите цялото си 
трудолюбие, доброна-
мереност и високо чув-
ство на отговорност, за 
устойчивото развитие и 
просперитет на вашата 

Илиян Стефанов Станоев-юрист;Илиян Стефанов Станоев-юрист;
 98 преференции+89 гласа без префе- 98 преференции+89 гласа без префе-

ренции=187 преференции;ренции=187 преференции;

о бщи н а . “ 
Пред нея 
всички 21 
съветници 
положиха 
клетва.
След прове-
деното тай-
но гласу-
ване за нов 
председател 
на местния 
парламент, 
с 13 гласа 
бе избран 
Илиян Ста-
ноев от 
ГЕРБ. Дру-
гите двама 
предложе -
ни - Атанас 
Атанасов /

ВМРО/ и Атанас Жечев 
/БСП/ получиха по че-
тири гласа.
Илиян Станоев е ди-
ректор на Регионалната 
дирекция на Комисията 
за защита на потреби-
телите във Варна. 
След направения избор 
той благодари на своите 
колеги. Пред тях и при-
състващите в залата той 
заяви: „През изминала-
та година се проведоха 
два избора. Фактът, че 
2/3 от новоизбраните 
съветници са тези, кои-

то бяха през и 2015 го-
дина, показва, че в тази 
зала случайно избрани 
няма. Ще се опитам да 
бъда изцяло справед-
лив към всички поли-
тически партии. Ще 
съм свързващото звено 
между Общинския съ-
вет и Общинската ад-
министрация, защото 
това е предпоставка за 
повишаване на инвес-
титорския интерес и 
по-доброто админи-
стративно обслужване 
на гражданите. Поже-
лавам успешен мандат 
на всички съветници. 
Нека не забравят, че той 
ще бъде такъв, когато 
те оправдаят надеждите 
на своите избиратели.“
Първото заседание на 
новоизбрания Общин-
ски съвет се проведе 
днес в залата на Народ-
но читалище „Паисий 
Хилендарски“. То бе 
ръководено от Стефан 
Диков, който е най-въз-
растен сред 21-мата из-
браници. Преди да от-
крие заседанието, той 
заяви от свое име и от 
името на д-р Маргари-
та Калинова, че напус-
кат коалицията ВМРО-
БНД.

Атанас Илиев Атанасов-Атанас Илиев Атанасов-
бизнесмен; бизнесмен; 

469 преференции

Д-р Маргарита Калинова Вичева-Д-р Маргарита Калинова Вичева-
лекар; 354 преференции + 76 гласа лекар; 354 преференции + 76 гласа 
без преференци = 430 преференции;

Ивелин Пейчев Ройдев- Ивелин Пейчев Ройдев- 
търговец; търговец; 

197 преференции;

Георги Златев Георгиев-Георги Златев Георгиев-
управител „Топливо”;управител „Топливо”;

173 преференции

Гюлчин Фахри Адем-упра-Гюлчин Фахри Адем-упра-
вител „Еконт”; вител „Еконт”; 
156 преференции

Стефан Панайотов Ди-Стефан Панайотов Ди-
ков-ресторантьор;ков-ресторантьор;
 151 преференции

инж.Мелих Мехмедов инж.Мелих Мехмедов 
Хаджиев- строител; Хаджиев- строител; 

211 преференции

Стефка Николова Атана-Стефка Николова Атана-
сова-мениджър; сова-мениджър; 

186 преференции;

Галин Петров Начални-Галин Петров Начални-
ков-мениджър;ков-мениджър;

 180 преференции; 180 преференции;

Ася Тодорова Христова- Ася Тодорова Христова- 
икономист; икономист; 

148 преференции148 преференции

Атанас Жечев Георгиев-Атанас Жечев Георгиев-
агроспециалист; агроспециалист; 
346 преференции;346 преференции;

инж.Христо Петров Хри-инж.Христо Петров Хри-
стов-електроспециалист; стов-електроспециалист; 

217 преференции;217 преференции;

Иванка Георгиева Бързако-Иванка Георгиева Бързако-
ва-детска учителка; ва-детска учителка; 

174 преференции;

Стоян Димитров Георги-Стоян Димитров Георги-
ев-агроном; ев-агроном; 

133 преференции;

Даниела Василева Пелов-Даниела Василева Пелов-
ска-туризъм; ска-туризъм; 

163 преференции;

Виктор Лучиянов Митраков-фи-Виктор Лучиянов Митраков-фи-
нанси; 76 преференции +75 гласа без нанси; 76 преференции +75 гласа без 
преференции =151 преференции;

Христо Николов Христов-Христо Николов Христов-
зоотехник; зоотехник; 

150 преференции150 преференции

Нури Кемалов Мустафов-Нури Кемалов Мустафов-
строителен предприемач; строителен предприемач; 

159 преференции;  159 преференции;  

Гюнай Мюмюн Узун-лес-Гюнай Мюмюн Узун-лес-
ничей; ничей; 

144 преференции;144 преференции;

Велко Георгиев Михайлов-иконо-Велко Георгиев Михайлов-иконо-
мист; 151 преференции + 33 гласа мист; 151 преференции + 33 гласа 
без преференции=184 преференции;без преференции=184 преференции;


