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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

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Ние сме в крак с всички новости и последни тенденции,
можем да намерим решение за всеки проблем и имаме

избор за всеки вкус.
Посетете нашия магазин и склад, за да се уверите в

любезното и бързо обслужване, разнообразния асортимент

и ниски цени на строителни продукти и дървен материал.

ПАЗАРУВАНЕТО ПРИ НАС Е ИСТИНСКО

УДОВОЛСТВИЕ

ЗАПОВЯДАЙТЕ, ЩЕ ОСТАНЕТЕ ДОВОЛНИ!

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

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.

Òåë: 0899 175 266       0887 716 779

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

/4-2/

Ìèíèñòúð Ë. Ïàâëîâà è êìåòúò Í. Àíãåëîâ
ïðåðÿçàõà ëåíòàòà íà èçïúëíåí ïðîåêò

Министърът на реги-
оналното развитие и
благоустройството Ли-
ляна Павлова днес офи-
циално преряза лентата
на реализираните обек-
ти по проект
BG161PO001/1.4-05/
2009/013 на Оперативна
програма „Регионално
разви-тие”.

В резултат на финан-
сирането и приключили-
те строителни дейности
са обновени пет улици
в Балчик, положени са
близо 4 километра нов
асфалт и тротоари, две
площадки за отдих, ре-
хабилитирани са два
паркинга.

На церемонията при-
състваха кметът на Об-
щина Балчик Николай
Ангелов, областния уп-
равител Желязко Желя-
зков, Деница Николова
- главен директор и ръ-
ководител на управля-
ващия орган на ОПРР,
общински съветници,
кметове на населени ме-
ста от региона, предста-
вители на строителния
надзор и фирмите, рабо-
тили по проекта.

Преди да отреже лен-
тата, кметът на Николай
Ангелов каза, че Общи-
на Балчик ще продължи

да бъде активна в разра-
ботването на проекти,
защото това е в полза не
само за балчиклии, но и
за туристите.

В приветствието си
министър Павлова зая-
ви, че й е изключително
приятно в Балчик не са-
мо заради асфалтирани-
те улици, а и заради
многото табели с надпи-
си за финансиране по
европейски проекти. Тя
оцени усилията на кме-
та и целия екип на об-
щината за реализиране-
то на толкова много ев-
ропейски проекти и до-
пълни, че създаването
на благоприятна градс-
ка среда и развитието на
местната икономика са
предпоставка хората,
родени тук, да остават в
града, да работят и се
развиват.

Министър Лиляна
Павлова изрази задо-
волството си, че тук
се реализират също
образователна, соци-
ална и културна инф-
раструктура, както и
предстоящата рехаби-
литация на местната
болница и закупува-
нето на медицинска
апаратура.

Сава ТИХОЛОВ

Церемония по откриване на обектите: Ст. Железов (зам.-кмет), Ж.Желяз-
ков (Обл. у-л), Н. Ангелов (кмет на Община Балчик), Л. Павлова (министър
на регионалното развитие), Д.Николова (гл. директор при ОПРР), С.Тихо-
лов (PR на общината), отец Стратия и отец Г.Петков     Фото: М. Костова

Кметът Н. Ангелов и министър Л. Павлова прерязват лентата на изграде-
ните обекти по ОПРР в Община Балчик                          Фото: М. Костова

Ïîêàíà çà ñåñèÿ
На основание чл. 23, ал.

4, т. 1 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 55, ал. 2,  т. 1
от Правилника за органи-
зацията и дейността на об-
щинския съвет, неговите
комисии и взаимодействи-
ето му с Общинската ад-
министрация, на 16 август
2012 година (четвъртък)
от 9.00 часа, в залата на об-
щинска администрация,
първи етаж, ще се проведе
извънредно заседание на
Общински съвет - Балчик,
при следния

ДНЕВЕН  РЕД:
1. Приемане на реше-

ние за даване съгласие Об-
щина Балчик да кандида-
тства с проектното пред-
ложение „Рехабилитиране
пътен участък км. 10+100
до км. 17+800 /Дропла-
Сенокос/ от  Път IV -
29608"  ,  по  Мярка 321
“Основни услуги за насе-
лението и икономиката в
селските райони” по Прог-
рамата за развитие на селс-
ките райони за периода
2007 - 2013 г. и деклари-

ра, че дейностите по про-
екта отговарят на следни-
те приоритети от Общин-
ски план за развитие
2005-2013 г на Община
Балчик:

Вносител: Николай Анге-
лов - кмет на общината

2. Предложение за взе-
мане на решение за възла-
гане превоз на пътници по
реда на Наредба № 2 от
15.03.2002 г. на МТ.

Вносител: Николай Анге-
лов - кмет на общината

3. Предложение за отпу-
скане на финансова помощ
за провеждане на мотокрос
в с. Змеево.

Вносител: Николай Анге-
лов - кмет на общината

4. Предложение за изра-
зяване на мотивирано мне-
ние по опрощаване на дъл-
жими държавни вземания
на лицето Ганка Петкова
Велчева от с. Царичино.

Вносител: Красимир Ку-
нев - общински съветник

Виктор ЛУЧИЯНОВ
Председател на ОбС-

Балчик

Çà Âàøèÿ àâòîìîáèë

Ние ще Ви го доставим и монтираме,
Вие ще си спестите глобите от КАТ
за невключени дневни светлини.

Тел.0897 94 03 98; 0899 300 484;
0877 407 352

Електронно реле

“Дневни светлини”

/6-1/




