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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
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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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Георги Михайлов

Димитър Симеонов

Петьо Пенчев

Нейка Георгиева

Георги Йорданов - Гого

Никола Андонов

Тинка Николова

Стелиян Иванов

Дж. Джан

В края на протестния ден гражданите на Община Балчик имаха възможността да напишат своето
мнение и препоръки в специална тетрадка, предоставена от организаторите, които през предходната
седмица са решили това на нарочно събиране в град Сливен.                                 Фото. М. КОСТОВА

24 ôåâðóàðè 2013 ã. - äåí íà
ãðàæäàíñêè ïðîòåñò

â ãðàä Áàë÷èê

Биляна Петрова

Гражданите искат, и то
с право, справедлива со-
циална система на жи-
вот. Макар и разпокъса-
но, техните искания бя-
ха против монополите
на предприятията, на ко-
ито плащаме ток, вода и
парно. Особено ярко
прозвучаха исканията да
бъдат намалени таксите
за автомобилите, сгра-
дите и сметта. Защо са-
мо общинското предп-
риятие може да върши
сметосъбирането. Нали
има и други предприя-
тия. Къде е законът за
конкуренцията. С какво
е виновен балчиклията,
че да плаща милионен
заем за СПА – центъра в
с.Кранево. Общинските
съветници да преразгле-
дат решението си за то-
зи абсолютно излишен
разход. Да бъдат наказа-
ни съветниците, които
гласуваха ниски такси за

ветрогенераторите, от-
колкото да вземат оттам
милиони за Общината.
Нямаше разкрити рабо-
тни места за Балчик, как-
то се каза. Хората дойдо-
ха с работниците, шофьо-
рите и специалистите си
и си направиха богатст-
вото – зелена енергия, за
която плащаме повече,
вместо обещаното по-
малко.

Докога Общината ще
плаща двойно повече за
вода, в сравнение със
София? Искаме по-нис-
ки цени на тока и вода-
та, но и еднакви за цяла-

та страна.
Да се въведе образо-

вателен и възрастов
ценз при гласуване.

Да се осъществи съ-
бираемост от всички
абонати.

Депутатите да са без
имунитет.

Какви са тези смехот-
ворно трагични детски
добавки?

А пенсиите – те са
срам за целия ЕС.

Протестът в Балчик
ще продължи на  3
март от 11.00 ч. пред
Общината.

/Б.Т./

Красимир Раданов
Главни организатори на протеста




