
ЛАФИ

БАЛЧИК, ГОДИНА XVII, БРОЙ 10 (703)ЦЕНА 30 стотинки10 март - 16 март 2011 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

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Склад Тел: 7 22 89
 GSM: 0878 578 995

Магазин Тел: 7 22 88
 GSM: 0878 408 005

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

Äðóæåñòâî
“Âîåííîèíâàëèä”

ãð. Áàë÷èê

В хаоса от местни скан-
дали и на фона на плам-
налия в гражданска вой-
на  арабски свят,  някак
смехотворно се промък-
на информацията, че Си-
меон  Сакскобургготски

Ìàé íè ïðîáóòâàò öàðÿ çà ïðåçèäåíò?
станал софийски жител.
Много важно! Само че,
защо му е на този „граж-
данин на света”, за когото
България е  дойна крава,
която обогатява семейст-
вото му, да става жител на

столицата? Ами за всеки
случай! На този „Рицар на
горите и брадвата”, който
се подвизава ту като цар,
ту като министър-предсе-
дател и лидер на партия,
явно  му е дошло време-

то да се изяви и като пре-
зидент. Софийското жи-
телство е просто начин да
ни убедят, че тази персо-
на си живее постоянно в
България, което е изиск-
ване  за  президентския

пост, а  не например, че
идва тука, само за да си
нагледа имотите и да за-
веде някое и друго дело
за още земи, гори и рези-
денции.

/Продължава на стр.3/

Áàë÷èêëèéêè îòáåëÿçàõà 8 ìàðò

Със специален сценичен дрескод Миро направи
впечатление на всички млади момичета в залата на
ч-ще “П.Хилендарски” Балчик. Белият му панталон
умело скриваше шинирания му ляв крак, а моряш-
ката фланелка просто подлуди аудиторията.

През закъснението за концерта, траяло 45 мину-
ти, изслушахме чудните му балади с Галя и всичко
хубаво от “Каризма”, докато концертното парти
изобилстваше с многократно повторение на едни
и същи хитове, повечето от които чужди.

Повече от 200 жени празнуваха в ресторант “Лотос” и “Селена”.
                                                                                     Фото: Юлита ХРИСТОВА

   публично  оповестен  търг  с  тайно
наддаване за отдаване под наем на имоти
общинска  собственост:

1.1.  Помещение  с  площ  35.00  кв.м.
находящо  се  в  Община  Балчик,  с.Пряспа,  АОС

156/1999г.  -  пункт  за  изваряване  на  ракия,  начална
годишна цена в размер  на 256.20  лева, без  ДДС.

1.2. Помещение  с  площ 12.00 кв.м. находящо  се  в
Община Балчик,  с.Соколово, бивш “Битов  Комбинат”,
АОС  82/08.04.2008г.  -  магазин  за  промишлени  стоки,
начална  годишна  цена  в  размер  на  221.76  лева,  без
ДДС.

1.3. Помещение с  площ 30.00  кв.м. находящо се  на
първи  етаж  от  двуетажна  сграда  в  гр.Балчик,
ул.”Черно  море”  18,  АОС  3986/2011г.  -  магазин  за
промишлени  стоки,  начална  годишна  цена  в  размер
на  928.80 лева, без ДДС.

1.4. Помещение с  площ 20.00  кв.м. находящо се  на
първи  етаж  от  двуетажна  сграда  в  гр.Балчик,
ул.”Черно  море”  18,  АОС  3986/2011г.  -  магазин  за
промишлени  стоки,  начална  годишна  цена  в  размер
на  649.20 лева, без ДДС.

2.  Цел  на  търга:  отдаване  под наем на  посочените
имоти  съгласно  описаното  предназначение.

             2.1.  Срок  на  договора  -  5(пет)  години.
             2.2.  До  участие  в  търга  се  допускат

кандидати,  които  са  регистрирани  по  смисъла   на
търговски  закон.

 Закупуване  на тръжна  документация  в размер  на
12.00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 01.03.2011г.
до  11.03.2011г.  на  касата  на  ОбА-Балчик.

Крайният  срок  за  приемане  на  предложения  и
депозит  за  участие  е  14.03.2011г.  до  16,00ч.  в
информационния  център  на  ОбА-Балчик,  адрес
пл.”21-септември”  №6.

Търгът  ще  се  проведе  на  15.03.2011г.  от  10.00
часа в залата на I-ви етаж в сградата на ОбА - Балчик. 

Оглед  се осигурява  след предварителна  уговорка и
представяне  на  документ  за  закупена  тръжна
документация.

За справки: тел. 7-10-70 - Коцовски, Димитров

Ръководството на дружество “Военноинвалид”
град Балчик Ви кани най-учтиво да вземете учас-
тие в тържественото събрание, посветено на 15 -
годишнината от учредяването на дружеството ни,
което ще се проведе на 22 март 2011г. от 10 ч. в
читалище “П. Хилендарски” гр. Балчик

  ÎÁßÂßÂÀ

„Сред легенди, бяла
пяна и вълни,

в залива на сините
простори,

още  свети древното
ти име,

град на богове и
живи хора...”

Древен  град,  с  бели
хълмове, горди и вечни.
Обичаме  те,  свиден
град,  неповторим  по
хубост  и  магия,  с  дво-
реца красив на Мария.

Не ще позволим да те
делим с никой друг!

Не ни отнемайте удо-
волствието да  се  пото-
пим в духовността, да се
обогатим  с  култура,
изящество  и  красота.
Като  запълните  някоя
друга  дупка  по  пътя,
Вие, господа, ще стане-
те  причина  да  зейнат

Áåëèÿò ãðàä - íåïîâòîðèì ïî õóáîñò è ìàãèÿ
ями в душите на хората,
имащи  потребност  от
духовна светлина и про-
света.  Не  ни  отнемайте
възможността  да се  гор-
деем, че живеем в града
на бялата красота, както
древният  римски  поет
Овидий  го  нарича  „бе-
лия  град”,  запленен  от
неговата белота, красота
и  уникалност.

Не  ни  плашете, не  ни
стряскайте с грозящата и
надвиснала над нас ико-
номическа  криза.  Ние,
възрастните  хора, не  се
плашим от това, живели
сме повече от Вас, сблъ-
сквали  сме  се  с  много
трудности,  преживели
сме не една и две кризи,
но останахме хора, защо-
то  не  позволихме  неве-
жеството  и бездуховно-

стта да ни завладеят. Ня-
ма по-страшна криза от
кризата  в  културата  и
духовността  –  тя погуб-
ва  човешкото достойнс-
тво.

Балчик трябва да оста-
не културен център – ще
гледаме  хубави  филми,
ще  се  наслаждаваме  на

класическата  музика,
ще  се  докосваме  до ве-
личието на световно из-
вестни  светила,  ще  се
гордеем, че сме домаки-
ни  на  такива  големи  и
прекрасни  фестивали.
Само така ще задържим
младите  у  нас,  ще  въз-
питаме в децата нацио-

нална  гордост,  родолю-
бие,  духовна красота  и
богата  култура.

Умоляваме  Ви,  не ни
ограбвайте! Не ни лиша-
вайте от духовна храна!

Тодорка
ХАРИЗАНОВА
Пенсионерски
клуб „Здраве”




