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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

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

Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма

„Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция,

с които студентите самофинансират образованието си.

ÍÎÂ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ - ÀËÁÅÍÀ
Web страница: www.nbu.bg  –Учебни програми – Електронен каталог
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена 052 607 946 – база Варна

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични рамки и
слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват
безплатни прегледи от очен лекар  специалист - офталмолог.

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при втора
поръчка или покупка.

 Тел: 0878 568 257

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â
ãðàä Áàë÷èê

 (äî êàôå “Àêðîçà”)

Íà 18 ìàðò 2016 ã. ñå ó÷ðåäè Ìåñòíà
èíèöèàòèâíà ãðóïà /ÌÈÃ/ íà Îáùèíèòå Áàë÷èê

è Ãåíåðàë Òîøåâî ñ öåë óñâîÿâàíå íà
åâðîïåéñêè ñðåäñòâà ñúñ ñúâìåñòíè ïðîåêòè

ïî Ìÿðêà 19.1 ïî Ïðîãðàìàòà çà ðàçâèòèå
íà ñåëñêèòå ðàéîíè 2014 - 2020

При повече от 80 души
присъстващи, на 18 март
2016 г. в Балчик се взе ре-
шение и се учреди МИГ
на двете общини – Балчик
и Г.Тошево. Бе приет Ус-
тав на сдружението и из-
бран Управителен съвет
от 7 юридически лица:
Община Балчик, Община
Г.Тошево, „Сън Фудс”
Балчи к , Кооп ераци я
„Гурково”, НЧ „Просве-
та  1900”с.Соколово; НЧ
„Светлина”  Г.Тошево.
Приеха се Правила в об-
ществена полза.

Учредяването бе пре-
дхождано от широко об-
ществено обсъждане в
двете общини – с бизне-
са, с неправителствени
организации, както и с
две предварителни срещи

с лектор Росица Попова,
представител на „Медиа
бокс” ЕООД , на които
бяха разяснени възмож-
ностите за финансиране
през периода 2014-2020
г. на проекти по новия
подход „Водено от общ-
ностите местно разви-
тие”.  Водещ партньор в
новосъздадената МИГ е
Община Балчик.

Дали ще се използват
стимулите за развитие на
селските райони, сред ко-
ито попадаме и ние, зави-
си от мобилността на но-
в осъздаден ата  МИГ.
Целта е да се запазят по-
стигн ати те резултати
през програмния период
2007 – 2013 г. – заяви Ди-
митрин Димитров,  дире-
ктор на Дирекция „ТЕМ-

СЕ” към Община Балчик.
Всички инициативи на
физически и юридически
лица ще се разглеждат и
реализират отдолу наго-
ре, като се генерира до-
верие между участници-
те. А те могат да бъдат
представители на публи-
чния, стопанския и неп-
равителствения сектор.
Инвестиционната страте-
гия води до усвояване на
6 милиона лева.Всеки
проект може да бъде до
200 000 евро.  Като него-
вата стойност може да се
покрие изцяло, ако не но-
си приходи, ако има таки-
ва – помощта е 70 %. Има
редиц а  ограни чен ия:
стартова помощ не се от-
пуска за млади земеделс-
ки производители, за не-

земеделски дейности, за
развитие на малки сто-
панства.  Не се финанси-
рат лихви по дългове, за-
купуване на оборудване
втора употреба, закупува-
не право на производство
и плащане,  за едногодиш-
ни растения и засаждането
им, за инвестиции, които са
в противовес с екология-
та, както и за разходи пре-
ди 2014 г.- обясни Дими-
тър Димитров, гл.експерт
в отдел „ЕМС”към Общи-
на Балчик.

Да пожелаем на МИГ
на Балчик и Г.Тошево ус-
пех през програмния пе-
риод и  усв ояв ане  н а
100% на отпусканите от
ЕС средства за съвмест-
но участие в проекти.

Маруся КОСТОВА

При голям интерес, на 18 март 2016 г., се учреди местна инициативна група (МИГ) на общините
Балчик и Генерал Тошево.                                                                                                Фото: Нина МИТЕВА

Èñêàìå äà èìàìå óñëîâèÿ
çà ïëóâàíå

Във връзка с настъпването на предстоящият летен сезон, гражданите на община
Балчик активно се включиха в подписка за създаване условия за развитие на водни
спортове на територията на града ни:

-поставяне на стълбички на всяка буна със свободен достъп;
-изграждане на коридори за плуване;
-назначаване на спасители на буните.
За по-малко от два дни над 460 граждани на Балчик се включиха в инициативата.
Многократно във времето е бил поставян въпросът за монтирането на

стълбички по буните.
Преди около шест години на буните имаше такива. От разрушителното действие

на морската вода, състоянието им беше критично, което наложи премахването им.
Очакванията на всички ни беше да бъдат възстановени, но това така и не се случи. В
Балчик липсва широка плажна ивица, заради релефа на града. Единствения допир,
който могат  да имат гражданите на града ни, както и туристопотокът, е поставянето
на стълбички по буните.

Буните и парапетите по дамбата се използват активно от нас,  плажуващите. Скачаме
във водата, защото липсва цивилизован достъп до нея. Излизането от морето е още по-
голям проблем. Непочистеното дъно около буните създава реална опасност за живота
ни. Въпрос на време е да се стигне до нещастен случай.  Ние няма да бъдем спрени да
използваме буните, нито да плуваме в морето. Дали това ще става без опасност за
живота ни - зависи от Вас.

Настоящето положение е по-неблагоприятно,  отколкото ако се предприемат
мерките, за които настояваме.

Коридорите за плуване са наложителни за децата. Сегашните поколения не могат
да плуват, защото няма създадени условия за това.

Спасителите по буните са необходимост.
Идеята подкрепиха граждани на град Балчик, работещи в различни сфери и институции.
Всички са обединени от идеята да се направи нещо толкова малко, но от

изключителна важност и необходимост за Балчик. Надяваме се да бъдат предприети
адекватни действия за реализирането на идеята.                             Ваня СПАСОВА

17 април; 16 ч. неделя
“Черноморец” Балчик - Суворово

24 април; 16 ч. неделя
Тича - “Черноморец” Балчик

30 април; 16 ч. събота
Черноморец” Балчик - Шумен

15 май; 17 ч. неделя
“Черноморец” Балчик - Кубрат

УСПЕХ, МОМЧЕТА!
БАЛЧИШКИТЕ МОМИЧЕТА ВИ ГЛЕДАТ!

Íàøèòå îò “×åðíîìîðåö” Áàë÷èê ùå
ïîêàæàò ÊËÀÑÅÍ ÔÓÒÁÎË íà

ñëåäíèòå äàòè ïðåç ïðîëåòíèÿ ñåçîí
â Ñåâåðîèçòî÷íàòà “Â” ãðóïà:




