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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

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

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

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

строителствoремонтпроектиране

Kметът на Община Балчик Николай Ангелов, зам.-кметът Митко Петров,
свещеноиконом Стратия Александров, председателят на ОбС Балчик Виктор
Лучиянов и директорът на ЦДГ "Здравец" Виктория Якова при откриването
на обновената и модерно обзаведена детска градина № 1 в Балчик.

                                                                                     Фото: Юлита ХРИСТОВА

 където ще намерите богато разнообразие
на диопрични рамки и слънчеви очила на
атрактивни цени. Всеки вторник се

извършват безплатни прегледи от очен
лекар  специалист - офталмолог. Всеки

клиент получава талон за 10% отстъпка
при втора поръчка или покупка.

 Тел: 0878 568 257

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà
 â ãðàä Áàë÷èê
 (äî êàôå “Àêðîçà”)

На 14 септември
2015 г. тържествено бе
открита ремонтираната
и обновена ЦДГ
„З др а ве ц” Б а л чи к .
Присъстваха много
деца, родители, гости.

Тържеството бе
открито с песента „В
Балчик сме родени” в
изпълнение на дечицата
от детската градина, а
после малката Яница
каза стихотворението
„Отново в детската
градина”.След още
песни и стихове,
Вероника, която от 15
септември ще бъде
ученичка в първи клас,
поздрави децата от
детската градина със
стихотворение, а каките

ÖÄÃ “Çäðàâåö”Áàë÷èê - îáíîâåíà è
ìîäåðíî îáçàâåäåíà äåòñêà ãðàäèíà

и батковците от
фолклорен ансамбъл
„Балик”, с ръководител
Галина Гавраилова,
пяха и танцуваха за тях.

Официални гости на
тържеството бяха
кметът на Община
Балчик Николай
Ангелов, зам.-кметът
Митко Петров и
председателят на ОбС
Балчик Виктор
Лучиянов.

След словото на
директорката Виктория
Якова, думата беше
дадена на кмета
Николай Ангелов,
който сподели радостта
си от новия вид на
детското заведение и
сподели, че детските

градини в цялата
община са обновени
или предстои да бъдат
обновени и че се
създават  все по –
хубави и по – хубави
условия за най –
малките граждани на
Община Балчик.

С ве щ е н о и ко н о м
Стратия Александров
извърши тържествен
водосвет  на ЦДГ
„Здравец”Балчик, а
гости и родители,
посрещнати с питка на
вратата, влязоха в
сградата, за  да
р а з г л е д а т
ремонтираните и
обзаведени с  нови
мебели стаи и
занимални.             БТ

 PETYA NAILS
Студио за маникюр,

педикюр,
ноктопластика,

 Балчик, ул.”П.К.Яворов”
№ 16 /срещу Горското
стопанство/

Тел. 089 4476 554

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÅÍ ÇÓÌÁÀ ÔÅÑÒÈÂÀË
“ÀËÅÃÐÈß” Â ÁÀË×ÈÊ

От 4-ти до 6-ти септемв-
ри за пръв път град Балчик
бе домакин на междуна-
роден зумба фестивал, ор-
ганизиран от клуб “Алег-
рия” (Добрич), с ръково-
дител Стоян Стоянов.

В продължение на 3
дни се представиха раз-
личните видове зумба,
тематични партита, май-
сторски класове.

Специални гости на
фестивала бяха Ана

Джорджеску от Румъния
(обучаващ специалист)
и Живка Маккензи от
Канада (зумба джемър).

Мероприятията се
провеждаха в хотел "Уайт
Рок Касъл", като се

включиха много хора от
страната и чужбина.

Събитието се осъщес-
тви с подкрепата на Об-
щина Балчик, Алианц
България и Мебели Те-
дива.                              БТ

Ï Î Ê À Í À çà ñåñèÿ
íà ÎáÑ Áàë÷èê

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17 септември 2015 година (четвъртък) от 09.00 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 касово изпълнение на бюджета на Община Балчик към 30.06.2015 г. Вносител: Николай Ангелов –

кмет на общината 2. Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за второто тримесечие на 2015
година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси. Вносител: Николай Ангелов – кмет на
общината 3. Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи,
Приложение  № 11-Б. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 4. Приемане на решение за предоставяне на
земеделски имоти или части от тях – полски пътища, за стопанската 2015/2016 година, на съответния ползвател.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 5. Актуализация на годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост през 2015 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 6.
Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.246 по кадастралната карта на град Балчик. Вносител:
Николай Ангелов – кмет на общината 7. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.51.423 по кадастрал-
ната карта на град Балчик, в.з. „белите скали”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 8. Предложение за
предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот – частна общинска собственост на „Съюза на
инвалидите в България”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 9. Даване на разрешение за изработване
на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.19.2 по кад.карта на с. Кранево. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 10.
Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.21.8 по кад.карта на с. Кранево. Вносител:
Николай Ангелов – кмет на общината 11. Даване съгласие и разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-
за обществено обслужване и УПИ ХХІ-за озеленяване, алея и подземен паркинг в кв. 109 по плана на град
Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 12. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за
ПИ 39459.3.8 по кад.карта на с. Кранево. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 13. Даване на разреше-
ние за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.3.5 по кад.карта на с. Кранево. Вносител: Николай Ангелов – кмет на
общината 14. Даване разрешение за изработване на ПУП-ПП за „Изместване на част от съществуващата ВЛ 110
кV „Момчил” в участъка от стълб № 7 до стълб № 27 по ново трасе, одобрено за бъдещата нова ВЛ 110 кV п/ст
„Варна север” – п/ст „Каварна”, находящо се в землището на с. Оброчище, община Балчик и одобряване на
задание към ПУП-ПП. 15. Предложение за отпускане на финансова помощ. Вносител: Красимир Кунев – предсе-
дател на ПКОКМД 16. Предложение за завишаване бюджета на Програмата за развитие на спорта. Вносител:
Красимир Кунев – председател на ПКОКМД 17. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.
Вносител: д-р Урал Бекиров – член на ПКЗССД 18. Разни

Виктор Лучиянов - Председател на ОбС-Балчик




