В РЕГИОНА

Îòïðàçíóâàíå íà 8 ìàðò
Макар и в криза, българката винаги е намирала сили и смелост да
отпразнува традиционните празници.
Така беше и тази година. В чест на 8 март –
Ден на жената майка,
сестра, добра домакиня
в семейството и не на
последно място любима на половинката си.
Както винаги най-активни са пенсионерките.
По обяд се събрахме в ресторант „Лотос”: Клуб №
1, Клуб на учителите,
Клуб „Младост”, Клуб
„Втора младост”, Клуб
„Гемеджи” и голяма част
от с.Дропла, за да отбележим 8 март – на брой
150 чл. от Общината.

Аз като най-дългогодишен председател на
Клуб № 1 открих тържеството с няколко ценни
мисли за жената. С думите: „Честит празник,
наздраве и за весело настроение”, празникът
започна. Присъстващите мъже и младежкият
колектив от музиканти
създадоха много добро
настроение в залата.
Хора и танци от все
сърце се носеха в двете
зали. При първата почивка на музикантите
Иванка Атанасова от
Клуба на учителите поздрави всички присъстващи със собствено стихотворение, а Данчо с
акордеона от с.Дропла

изпя подходяща негова
песен.
Човек не може да
опише в такива моменти настроението на хората. В очите им личеше, че се радват и са доволни, защото един ден
от тяхното сиво ежедневие е преминало поразлично.
В края на празника
Софка Денева изрази
благодарността си за добрата оргнизация.”Сърдечна почит и на персонала на ресторант „Лотос” и най-вече на тези
млади хора, които създадоха прекрасно настроение. Благодарим ти,
Наско!
Христина СИВКОВА

Í× “Éîðäàí Éîâêîâ - 1941 ã.”ñ.Çìååâî
îòáåëÿçà äâà ïðàçíèêà
Имаше тържество,
стихове и песни на тема 3 март и 8 март.
Участваха децата на
селото и самодейците
на читалището. Гости

С радост, здраве да е
бяха изпълнители от
ОУ „Антим I”гр.Бал- пълен родният ни край.
чик.След тържеството Поздравявам жителите
веселбата продължи с на с.Змеево.
Веселина ЙОВЧЕВА
музика, която огласяЧиталищен секретар
ше цялото село.

*** Нови стари новини Нови стари новини Нови стари новини ***

Îáùèíñêèÿò áþäæåò çà âòîðè ïúò íå å ïðèåò
На последната си сесия общинските съветници не гласуваха сборния бюджет на Общината за 2012 г. Петнадесет
съветници се въздър-

рем” с.Дропла с председател Димитър
Гаврилов Димитров.
В ресторанта Групата за стари градски
песни „Есенна въздишка” при читалище

жаха, а петима от БСП и
ВМРО гласуваха „за”
бюджета. Никой не даде
обяснение за отрицателния си вот. Само Сияна Фудулова /БСП/ по-

Õðàìúò â ñ.Ñîêîëîâî ñ èçîãðàôèñàí èêîíîñòàñ
ОбС даде на сесията
си на 9 март разрешение Църковното настоятелство в с.Соколово да
кандидатства за финансиране на проект за цялостна украса на иконостас и църковен мебелиар на църковния храм

„Св.Св.Кирил и Методий”, построен изцяло с
дарителски средства.
Всички условия са налице да бъде приложена мярка 322 от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Áåíçèíäæèÿ çàïëàøåí ñ
íîæ è âúðçàí ñ òåë
Открити са 21-годишните балчиклии С.Р. и В.Т.,
които са нападнали на 19
февруари през нощта в
около 3.00 ч. бензиностанцията до кооперация „Черно море- Балчик”. Те са заплашили с нож и завързали с тел за една колона де-

журния бензинджия като
са взели 120 лв., монетник
и мобилен телефон. Съобщението за грабежа било
подадено на тел. 112 и веднага са взети оперативни
мерки и последвали незабавни действия от страна
на полицията.

Êðàäöè íà ìåòàëè

Служител на ЕОН –
България съобщава на
20 февруари в полици„ Ве л ко А н ге л ов – ята, че е откраднат ме1940 г.”поздрави вси- ден проводник от елекч к и п р а з н ув а щ и с трическо табло в с.Обдве песни.
рочище. Веднага е заЙорданка държан младежът Б.Р.
СИМЕОНОВА на 18 год. от същото сеЧиталищен секретар ло. Образувано е досъдебно производство.
Полицията арестува
благодарение на навременно съобщение от
граждани, че четирима
младежи крадат желязо
от бивша лятна дискотека в Балчик. Това са Т.К.
на 21 год., Д.Д. на 22
год., В.Д. на 24 год. И

Äðîïëåíöè ïðàçíóâàõà
Самодейците и всички желаещи от селото жени отпразнувахме 8 март в ресторант „Лотос” гр.Балчик. Превозът бе подсигурен от ПК „Уст-

15 март - 21 март 2012 г. 2

М.Д. на 19 год. Всички
от Балчик.
Други трима полицията задържа, когато крадат железен редуктор от
рибарска лодка до пристанището. Намерени са
и и са иззети инструментите, с които е извършена кражбата. Арестувани са вече известни на
полицията криминално
проявени и осъждани за
различни престъпления
И.А. на 26 год., И.А. на
25 год. И А.А. на 35 год.
Задържани са за срок от
24 часа и срещу тях е заведено досъдебно производство.

Ïëàùàíå íà äàíúöèòå

На самия празник 8 март, в 11.00 ч. Стойка Георгиева, председател на
Клуба на военноинвалидите и военнопострадалите в гр.Балчик имаше гости.
Това бяха жени от нейния клуб, които споделиха мисли, тревоги и радости
от живота си и благодарност, че не са забравени в такъв ден, че и те имат
нужда от внимание и почит.
Почерпката беше повече от богата. За всички имаше малка финансова
помощ, цвете и картичка със стихове от Анелия Карабенчева.
Стойка Георгиева поздрави гостите и им пожела здраве и дълголетие. До
нови срещи в Клуба!
/Б.Т./

Àâòîøêîëà “Âîëàí”
организира
шофьорски курсове, категория “B” и
“М”, възстановява контролни точки.
Всяка събота от 8.00 до 13.00 ч.
Тел: 0888 795 616; 0899 795 616
0877 795 616

От 1 март до 30 юни
2012 г. е срокът, в който се плаща първа вноска на Данък върху недвижимите имоти /
ДНИ/, такса за битови
отпадъци /ТБО/ и Данък върху превозните
средства за 2012 г. В
този срок се получава
5 % отстъпка. Плащането може да стане касово и безкасово
Вноските за плаща-

не на патентен данък
са както следва: първа вноска – 31 януари 2012 г.; втора вноска – 30 април 2012
г.; трета вноска – 31
юли 2012 г.; четвърта
вноска – 31 октомври 2012 г.
Справки може да се
направят в „Общинска
данъчна служба” към
ОбА или на тел. 0579
7-28-49; 0579 7-10-88

дчерта, че бюджетът е
трябвало да се гласува,
за да има развитие общината. След нейните
думи всички присъстващи кметове и кметс-

ки наместници напуснаха демонстративно
залата, за да изразят несъгласието си с поредното решение на общинските съветници.

Áàë÷èê - ïàðòíüîð ñ íàä 12
ãðàäà â ïðîåêò çà åíåðãîåôåêòèâíîñò íà òðàíñïîðòà
В задните редове на
седящите общински съветници се чу ропот
срещу уча стието на
Ба лчик в проекта
„Енергийна ефективност на градските логистични услуги за малки и средни европейски исторически градове”-ENCLOSE, по програма „Интелигентна
енергия за Европа”,
приоритет „Енергията
в транспорта”. Дори
общинският съветник

д-р Бекиров попита
кмета в какво се състои
проектът. Кметът обясни, че ще бъдат оценявани транспортните
възможности на Общината с цел въвеждане на
енергоефективни транспортни средства; ще
се направи план за въвеждане на енергоспестяващи технологии;
ще има много голяма
обмяна на опит с широката общественост и
градовете – партньори.

Êîìïþòúðíè óñëóãè â
êâ.”Ëåâñêè”
Информационният ване на текстове, сканицентър към библиотека ране, ламиниране, пона НЧ „В.Левски – 1959 пълване на анкетни карг.” предлага безплатен ти на земеделски произинтернет на читателите водители, запис на диск.
си, набиране и отпечатЗаповядайте !!!
Ïðåðåãèñòðàöèÿ íà ï÷åëíèòå ñåìåéñòâà è íà äîìàøíèòå êó÷åòà
Ст.специалистът Р.Цо- дат съответните декланев от ОбА уведомява, рации в Общината. За
че е започнала пререги- домашните любимци
страцията на пчелните таксата е 10 лв. за годисемейства и всички ната. Справки на
пчелари трябва да пода- тел.0579/7-10-45

Ãîëô ñåçîíúò çàïî÷âà
„Лайтхаус” голф край
Балчик съобщава, че започва от 15 март голф
сезонът. Предлагат се

пакети за 16-18 март, които включват две нощувки, закуска, вечеря, масаж и интересен голф.

Äàðåíèå ãîðèâî îò Îáùèíàòà
Въпреки че не гласуваха бюджета на Общината общинските съветници гласуваха да започне да се харчи от него.
Най-напред за гориво

на полицейските автомобили в Балчик и Албена, за Пожарната и
Граничния полицейски
участък, сектор „Пробация” – 7 600 л.

Òàêñàòà çà ÖÄÃ å 35 ëåâà

Въпреки че не е известно понятието самотна
майка, общинските съветници гласуваха самотните майки да плащат
15 лв. месечна такса за
детска градина; многодетните семейства и децата с увреждания или
Ñúîáùåíèå íà Â è Ê на родители с увреждаВ и К уведомява свои- график за засичане на ния ще ходят безплатно
те клиенти от ж.к. „Балик, водомерите .
на градина. Всички осче на 25 число ще пубСправка
танали ще плащат такса
ликува на сайта на В и К
http://bit.ly/zy1JNU от 35 лв., въпреки аргу-

ментираното предложение на общинския
съветник Ив.Бързакова
сумата да бъде 25 лв.
В Общината има 14
детски градини с 800
деца, разпределени в 34
групи.
През 2011 г. със събраните 43 000 лв. не са
покрити даже 6 % от цялостната общинска издръжка на градините, равняваща се на 718 000 лв.

Покана до членовете на
РПК “Черно море” гр. Балчик
На 30 март 2012 г. (петък) от 16:00 ч. в залата на
снекбар “Круни” ще се проведе редовно общо
събрание с предварително обявен дневен ред.
Поканват се всички членове на РПК

