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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

строителствoремонтпроектиране

 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”)

МФ “Българско наследство” Балчик, България - 
на посещение при българите в Украйна

С.Котленци, общ.Добричка, представиха Международния балчишки форум „Българско наслед-
ство” на Международния винен фестивал в Болград, Украйна. Фото: Д.БОРИСОВА

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – Б А Л Ч И К
П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 16 
ноември 2017 година от 9.ºº часа, в залата на общинска 
администрация, първи етаж, ще се проведе заседание 

на общински съвет - Балчик, при следния
Д н е в е н  р е д:

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от 
Европейския съюз  към 30.09.2017 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
2. Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за 
третото тримесечие на 2017 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 
3 от Закона за публичните финанси.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
3. Приемане актуализация на бюджет 2017 г. в частта за 
капиталовите разходи и текущите ремонти на община Балчик, както 
и актуализиран списък на обектите предвидени за финансиране от 
дългосрочния инвестиционен кредит от 5 000 000 лева.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
4. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите 
специалисти от общинските училища и детски градини и на 
служителите в Община Балчик, които имат право на транспортни 
разноски за 2017 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
5. Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областен 
управител до Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството за внасяне на предложение в Министерски 
съвет на РБ за предоставяне на безвъзмездно управление 
на община Балчик на недвижими имоти - публична държавна 
собственост.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
6. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД
7. Отчет за дейността на общински съвет - Балчик за периода 
месец януари - октомври 2017 година
Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС 
8. Разни

ИЛИЯН СТАНОЕВ,                                  
Председател на ОбС-Балчик

Г-жа Маруся Костова, председател на Сдружение „Българско наследство” гр.Балчик, България, 
връчи плакет, подаръци и книги на украинските домакини – родолюбивите българи г-н Афанасий 
Самунжи и г-жа Татяна Ковтун . Фото: Д.БОРИСОВА 

Самодейци от град Каварна, с р-л Невелина Василева , първи повдигнаха градуса на родолюбиво-
то настроение, което се създаде на Болградския площад.                                        Фото: Д.КОСТОВА


