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В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 30 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

3 май - 9 май 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

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
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*** на 4-ти юни 2011
г. /събота/, край Каварна Бойко Борисов съобщава пред журналисти, че „...още в понеделник ще се потърси начин, по който най-бързо да бъде отдадено на
концесия бившето военно летище Балчик.” Същият ден Бойко Борисов
и голф легендата Гари
Плеър прерязаха лентата на новоизградения
край нос Калиакра голф
комплекс „Тракийски
скали”. Присъства и
Красимир Гергов.
***на 17-ти юни 2011
г. /петък/, в-к „Българска армия”
Министърът на отбраната Аню Ангелов заявява пред журналисти,

че има идея летище
„Балчик” да се даде на
концесия, да стане действащо гражданско летище. По думите му на
аеродрума ще се запазят всички военни елементи, които в момента
се намират там.
***на 1-ви юли 2011
г. /петък/, в официалния
сайт на Българската
голф-асоциация се казва: „Министърът на
спорта Свилен Нейков
също пристигна на
Black Sea Rama, за да
присъства на надпреварата и да се срещне с
Кийт Ходжкинсън и с
президента на Българската голф-асоциация
Красимир Гергов. Г-н
Ходжкинсън оцени ви-

соко ангажимента на
правителството да съдейства за превръщане
на военното летище
край Балчик в гражданско, тъй като според него това ще изиграе съществена роля за развитието на голф-туризма
в региона.
*** на 3-ти юли 2011
г. /неделя/, при откриване на рехабилитирана
отсечка от пътя Добрич-Генерал Тошево, в
присъствието на министъра на транспорта
Ивайло Московски,
Бойко Борисов съобщава, че „...усилено се работи по преобразуването на бившето военно
летище в Балчик и вероятно до края на година-

та то ще е гражданско.”
Ивайло Московски допълва, че финансовият
му колега Симеон Дянков е поел ангажимента
да осигури средства.
Кметът на Балчик Николай Ангелов: „....смятам, че разрешението за
кацане на пътнически и
товарни самолети ще се
отрази благоприятно за
града.”
***на 6-ти юли 2011 г.
/сряда/. С 30 милиона
лева военното летище в
Балчик може да бъде
превърнато в гражданско преди да бъде дадено на концесия, става
ясно от стенограмата на
заседанието на МС,
проведено на 6-ти юли,
публикувана два дни
по-късно. Основен двигател на това е премиерът Бойко Борисов и тя
е одобрена от кабинета.
”Искам напролет това
летище да функционира за новия туристически сезон....Така че считайте, че това е политическо решение. И военните също могат да кацат”-казва премиерът.
По думите му аеродрумът изобщо не бил поддържан, целият бил тревясъл. Разказал как веднъж кацнал там и само-
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Фирма “Хаджиев” гр. Добрич
Òåë: 0899 175 266

0887 716 779

Извършва ремонти на всички видове покриви;
Ремонт на цигли, хидроизолация и конструкция на покриви; сваляне на
стари цигли и монтиране на нови, тенекиджийски услуги, монтаж на
водосточни улуци и водосточни тръби, монтаж на гипскартон и
топлоизолация. Направа на нов покрив. За всички дейности - договор и
гаранция, с 20% отстъпка. Възстановяване на стари къщи.
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летът едва не се разпаднал от лошата писта. Така че, военните да не говорят, че това им е резервното летище, при
нужда те могат да кацат
където си искат, отрязъл
Борисов. В края на обсъждането министърът
на отбраната Аню Ангелов иска уточнение,
дали МО ще експлоатира летището до края на
годината, или трябва да
го сдаде веднага. На това Борисов отговаря с
категоричното и нетърпящо възражения: ”От
теб се иска да го сдадеш”. От изказванията
става ясно, че евентуалната военна употреба
на летището ще продължи по схема, подобна
на тази на летище София
или Пловдив, и опасенията, че военната авиация няма да използва
повече Балчик, са напълно напразни.

***на 8-ми юли 2011
г. /петък/, в-к „Българска
армия” публикува съобщение на пресцентъра
на МС: „Правителството
отне от Министерството на отбраната и предостави на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
летището в Балчик. Намерението на кабинета
е то да бъде използвано
за граждански полети.
Летище Балчик е неактивно военно летище.
Промяната в предназначението му ще позволи
подобряване на авиоуслугите по българското
Черноморие, особено в
активния туристически
сезон.”
***на 8-юли 2011 г. /
петък/, Сергей Станишев преди началото на
заседанието на пленума
на БСП заяви: ”Пълен
бардак цари в държава-

та”. Поводът за думите
му е решение на МС от
заседанието му на 6-ти
юли. Станишев обясни,
че става дума за заделяне на 30 млн. лв. за летището в Балчик. ”Без никаква концепция за транспортното развитие се
вземат решения с неясни мотиви, с много сериозни ангажименти от
държавата. Какво планират всъщност? Да се реновира пистата с 30 млн.
лв. държавни пари, да се
даде на концесия летище, което е много близо
до летище Варна, с последици, които могат да
бъдат плащани от държавата, защото в тази
ситуация концесионера
на варненското летище
може да предяви претенции и да се откаже от
инвестиции, които е задължен да прави”, възмути се лидерът на БСП.
/Продължава на стр.2/

Íîâà îïòèêà â ãð.Áàë÷èê
кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие
на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.
В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.
10% отстъпка за всяка втора поръчка срещу издаден
талон.
Òåë. çà êî í òàêòè: 0878 568257

Склад
Тел: 7 22 89
GSM: 0878 578 995
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Магазин
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

