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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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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
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îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò ñ. Öúðêâà

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик;
Решения № 831 и 832 от 07.06.2011 г. на Общински Съвет - Балчик и във
връзка със Заповед №566/28.06.2011г. на Кмета на Община Балчик.

1 . ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими
имоти, частна общинска собственост, представляващи:

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 940.00 м2, представляващ УПИ
І, кв. 7 по ПУП на с. Църква, /ПИ 78639.501.324 по кад. карта на с. Църква/, при
начална цена 14 100.00 лв. /четиринадесет хиляди и сто лева/, без ДДС.

1.2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 333.00  м2, представляващ
УПИ ІІ, кв. 6 по ПУП на с. Църква, /ПИ 78639.501.323 по кад. карта на с. Църква/, при
начална цена 19 995.00 лв. /деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет лева/
, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 22.07.2011 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата
на пл.”21 септември” № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 07.07.2011 до 20.07.2011 г. на
касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася по посочената в тръжните книжа банкова
сметка или на касата на Община Балчик в срок до 15.30 ч. на 21.07.2011  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава
в срок до 16.00 ч. на 21.07.2011 г. в Информационния център на Община

Балчик.
За справки: тел. 7-10-41  Маринова,  Петкова

Æúòâà å ñåãà

Първият сноп е пожънат в кооперация “Черно море - Балчик”.
Механизаторите го връчват на председателя Младен Мартинов с обещание
за безаварийна кампания, а той пожела най-малко 700 кг./дка среден добив.

Последни указания за провеждане на жътвата дават  Мл. Мартинов,  П.
Петров и УС и КС на кооперацията.                                       Фото М. КОСТОВА

Пенсионерски клуб от кв. “Левски” изпълниха въодушевено песни за
жътвата, за народния бит и Добруджа, с които поздравиха жътварите.

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

На вниманието на любителите на изкуството, в залите на Художествената
галерия в Балчик

предстоят следните творчески събития:
- 15 юли от 18:30 ч. - изложба – живопис на Анжела Минкова озаглавена „14

ИЗБРАНИ ФАТА МОРГАНИ” и на словенската художничка Еми Вега - „ГОТОВИ
ЗА ПЪТУВАНЕ”.

- 20 юли от 18:00 ч.   - изложба – рисунки на Георги Атанасов.
- 22 юли от 19:00  ч. – представяне на книгата „Анини приказки” на Стефан

Цанев със специалното  участие на автора и оригиналните
 рисунки на Климент Денчев.
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