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В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 30 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

2 февруари- 8 февруари 2012 г.

Бензиностанции

ЛАФИ

 строителствo ремонт проектиране 

жк. Балик
0895 65 30 12
Крайпътен
комплекс
0896 82 05 12
Тел:052/ 46 00 66
Хотел-Ресторант-Спа Център Промишлена зона 0896 82 05 17

0579/7 22 26 stroiperfekt@mail.bg
0888 205 678 www.stroiperfekt.com

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Ñòóäúò íå ãè ñïðÿ

На 27.01.2012 г. от 18.00
часа, в малката зала на читалище „Паисий Хилендарски” Балчик, се проведе годишно отчетно събрание на ФК „Черноморец” Балчик, при следния
дневен ред:
1. Отчет за спортната и
финансова 2011 година
2. Избор на управителен съвет
3.Разни.
По първа точка от дневния ред думата бе дадена на председателя на УС
г-н Атанас Атанасов, който запозна делегатите на
общото събрание с постигнатите резултати в
спортно - състезателната
дейност на мъжкия отбор
на ФК „Черноморец”
Балчик и всички групи от
детско-юношеската школа на клуба. От представената информация стана ясно, че всички отбори на ФК „Черноморец”
Балчик се намират на
незавидното 10 то място във временното класиране в съответните
първенства, в които вземат участие.

Делегатите бяха запознати и с отчета на извършените разходи за издръжка на ФК „Черноморец”
Балчик. Информацията
не бе достатъчно подробна, което не даде възможност да се придобие точна представа за фактическото финансово състояние на клуба. Човек
остава с впечатлението,
че има информация, която не би трябвало да стане достояние на членовете на футболния клуб и
да получи публичност.
След прочита на информацията единствен
само г-н Иван Вълчиновски, треньор в ДЮШ, изказа своето мнение за работата в детско юношеската школа и проблемите, които ги съпътстват,
както и за недобрата организация в конкретни
случаи по време на футболните срещи и след тях.
Отбеляза, че добър и обнадеждаващ за момента
е фактът, че има възпитаници от нашата школа, които играят вече в юношеските гарнитури на ПФК

„Черно море” Варна, като Валери Вълев, вратар,
израснал с помощта на гн Петко Петков треньор
на вратарите в ДЮШ на
ФК „ Черноморец” Балчик, както и възпитаниците на г-н Рафаил Кръстев
до осми клас Димитър
Кирчев и Никола Дамянов, като последният е в
проектонационалния състав по футбол на Република България за юноши
до 17 години.
За избор на петчленен
управителен съвет, от делегатите на общото събрание, бе предложена и
утвърдена тричленна комисия, с председател Антон Христов и членове
Тони Златков и Жечко Димитров, която да организира и проведе избора.
Бяха направени девет предложения на членове на
общото събрание, които
да участват в надпреварата. В крайна сметка, след
проведеното гласуване,
бяха избрани и новите
членове на управителния
съвет: Атанас Атанасов,
Св. Андонов, Митко То-

шев, Симеон Димитров и
Августин Кръчмаров. По
късно след провеждането на своето първо заседание новият управителен съвет избира за председател г-н Митко Тошев
и за негов заместник г-н
Симеон Димитров.
И след това проведено
отчетно-изборно събрание остават много неизвестни за бъдещето на
клуба. Вече като, че ли
стана традиция да не присъстват представители от
управленските структури
на общинска администрация Балчик или представители на общинския
съвет Балчик, хора на които могат да се зададат
въпроси или да се дадат
идеи и предложения за
подобряване на организацията на работа във ФК
„Черноморец” Балчик
във всички посоки на действие. Получените резултати „говорят сами”!
Надеждите, както винаги остават! Напред! Да
живее ФК „ Черноморец”
Балчик.
Павлин ПАВЛОВ
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Banner Exide
Vesna Hagen

Всяка събота от 8.00 до 13.00 ч.
Тел: 0888 795 616; 0899 795 616
0877 795 616

гр. Балчик
тел. 0896 796 009
ул. “Камчия” 7
0579 7 30 48
(срещу склад “Пато”)

Склад

Магазин

Тел: 7 22 89
GSM: 0878 578 995

Тел: 7 22 88
GSM: 0878 408 005

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.
Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Îáùèíñêèòå ñúâåòíèöè
ãëàñóâàõà “Çà”...

След дълги разисквания
и две едночасови почивки общинските съветници решиха балчишките
пенсионери и хора с увреждания да пътуват с
карти за градския транспорт със 70 % намаление.
Безплатни карти за пътуване от селата на Общината до Балчик и обратно

ще бъдат дадени на всички села по 1 карта, а на
с.Оброчище – 2 карти.
Безплатно по един
хляб на ден ще раздават
кметовете на селата по
тяхно усмотрение. Същото се отнася и за нуждаещите се в Балчик, които ще бъдат определени от дирекция „Социал-

но подпомагане”.
Всички по равно ще
получат пари за дрехи
Средства за работно облекло на стойност 300 лв.
ще получат всички на ръководни длъжности, на експертни длъжности и персонал, зает по трудови
правоотношения в ОбА.
/Б.Т./

Повече за зимната сесия на 26 януари 2012 г. четете на стр.2

Ôèðìà “Ñåâåðíà êîðîíà”
Âàðíà
организира в Балчик
курс за капитани на 20 БРТ
от месец Февруари
Èíôîðìàöèÿ
052 63 51 55, 0889 90 38 62,
0885 51 50 02, 0888 414 424,
0579 7 28 09 (Õîòåë “Áàë÷èê”)
Âàðíåíñêà ôèðìà îðãàíèçèðà
òðèìåñå÷åí êóðñ ïî ðóìúíñêè
åçèê. Ñïðàâêè: Òåë: 0579 7 28 62
(Õîòåë “Áàë÷èê”)

