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ОО на СИБ Балчик на 
традиционна есенна 

разходка

Деспина Маринова, председател на ОО на СИБ Балчик поздравява гостите от СИБ град Дългопол 
и председателя Ася Николова. Фото: БТ 
Членовете на Клуб „Св.
Марина” град Балчик 
проведохме екскурзия, 
съчетана с обмяна на 
опит с колегите от Бур-
гас и Созопол. Стана 
традиция, вече втора 
година, точно на 14 ок-
томври – Празника на 
Св.Петка, нашият клуб 
да организира екскур-
зия. 
Тази година посетихме 
в Несебър – „Рибна фи-
еста”, в град Поморие 
– Музеят на солта, За-
мъкът „Равадиново”. В 

град Созопол се покло-
нихме пред мощите на 
Св.Йоан Рилски, пази-
тел на всички българи. 
На приятелска среща 
с членове на организа-
цията в Созопол, споде-
лихме общи проблеми, 
обсъдихме законода-
телството, което ни ка-
сае, създадохме нови 
приятелски връзки, ве-
селихме се в ресторан-
та на Яхтеното приста-
нище.
На втория ден отпъту-
вахме за град Бургас, 

където с корабчето „Св.
Анастасия” отпътува-
хме за едноименния ос-
тров. Там ни посрещна 
много любезна екскур-
зоводка, която ни разка-
за историята на остро-
ва, разгледахме музея 
и параклиса, пихме чай 
от билките, които рас-
тат там. Видяхме много 
интересни форми, кои-
то природата е изваяла 
в течението на години-
те – Гъбата, Дракона и 
др.
В град Бургас се срещ-

нахме с координаторка-
та на Областната орга-
низация на СИБ.
Изпълнени с красиви 
впечатления и емоции 
се прибрахме в родния 
Балчик.
Предстои да отидем в 
Дългопол, където да 
отговорим на тяхната 
визита при нас, които 
ни гостуваха на 7 ок-
томври. 
Деспина МАРИНОВА

Председател на ОО 
на СИБ „Св.Марина” 

Балчик

Клуб „Св.Марина“ в Несебър, Равадиново, Созопол и остров Анастасия-много хубаво време,чудесно 
настроение и незабравими моменти!                                                                  Фото: Деспина Маринова

С. Гурково в с.Сребърна, 21 октомври 2017 г.                                                   Фото: Дияна Димитрова

В туристическите зони 
в Балчик ще могат да се 
отглеждат само домашни 

любимци

В туристическите зони 
в община Балчик ще 
могат да се отглеждат 
само животни - до-
машни любимци. По 
крайбрежната алея 
„Дамбата“ и в цялата 
приморска част, както 
и в центъра на Балчик, 
стопаните ще могат да 
притежават само папа-
гали, канарчета, риб-
ки, хамстери и други 
подобни, гласи новата 
общинска наредба за 
отглеждане на селско-
стопански животни, 
която общинският съ-
вет вече утвърди. Огра-
ничението обхваща и 

крайморския район в 
село Кранево. Обита-
ващите вилната зона 
край Балчик освен де-
коративни животни 
могат да отглеждат и 
до петнайсет възрастни 
птици и няколко зайки-
ни заедно с приплодите 
им, според новите раз-
поредби.
Освен в определените 
зони новата общинска 
наредба забранява от-
глеждането на селско-
стопански животни в 
имоти, които граничат 
или са на отстояние от 
петдесет метра от хо-
тели, мотели, почивни 

станции, вили, бунгала, 
ресторанти, плажове 
и други туристически 
обекти. Ограничението 
обхваща и имоти, които 
са в близост до култур-
ни институти, защите-
ни местности и природ-
ни забележителности.
Общината ще санк-
ционира нарушителите 
с глоба до 500 лева, а 
юридическите лица и 
едноличните търговци 
ще търпят имущест-
вена санкция до 3000 
лева. При повторно 
нарушение санкцията 
се удвоява, посочват от 
общината.

Мъжкарчета – черноморчета.  Фото: Евдоки ИВАНОВ

Първи мач на стадиона в Балчик след прекарване на новото осветление. 
„Черноморец” Балчик – „Литекс” Ловеч 1:0


