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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

строите лствoремонтпроектиране

(до кафе “Акроза”)
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

ПП НФСБ обяви офи-
циално, че на 15 февру-
ари ще се състои среща
на членовете на Патри-
отичния фронт в Кране-
во и Балчик с народния
представител Валентин
Николов, който беше обя-
вил и съответно приемни
часове с гражданите на
двете селища.

Краневци като много
активни защитници на
туризма, което е техен
основен поминък, пос-
тавят въпроси за неиз-
чистеното както трябва
корито на река Батовс-
ка, за преодоляване на
последиците от бедст-
вието на 19 януари, кое-
то за трети път засегна
нашия регион – навод-
нение, свлачища, за-
мърсяване на питейна-
та вода и пр. Туристи-
чески сезон трябва да
има и краневци не са
съгласни с кмета си Ру-
мен Николов, който не
само не ги обнадежда-
ва, но и говори в меди-
ите за провален турис-
тически сезон. Депута-
тът Валентин Николов
заяви, че под №39 ще
вземе думата на Извън-
редния парламентарен
контрол във вторник и
ще акцентира върху въ-
проса за вземане мер-
ки от МРРБ за бедстви-

Äåïóòàòúò Âàëåíòèí Íèêîëîâ - â Áàë÷èê

Депутатът от Патриотичния фронт - Валентин
Николов по време на приемния си ден в Балчик
на 15 февруари 2015 г.            фото: М.КОСТОВА

Членове на Патриотичния фронт чакат да приключи приемният ден на депутата Валентин Николов,
за да започне редовно събрание на ПФ НФСБ.  фото: М. КОСТОВА

ето в Кранево. Освен
това ще постави искане-
то за намаляване на та-
ксите на концесионери-
те на плажовете, както
и финансова подкрепа
на общините, които тря-
бва да поддържат неох-
раняемите плажове.

Цяла Добричка об-
ласт се вълнува от висо-
ката цена на водата. От
режима в Добрич. От
големите загуби, които
има „В и К”  Добрич –
40 млн.лв, от които го-
ляма част несъбираеми
от циганското населе-
ние. Очакват се поред-
ни реформи, които за-
почват и завършват със
смяна на директора.
Повече нищо. Депута-
тът В.Николов обеща,
че ще лобира да не се
увеличава цената на во-
дата. Да няма две каси в
„Двореца”. Да се напра-
вят съответните геоло-
жки проучвания, за да
се направят укрепва-
ния, където е необходи-
мо. Да се направи ново
асфалтиране на пътя
Албена – Добрич. За
пътя Албена – Балчик –
не съм поставял въпро-
са – каза В.Николов.

На въпроса ми коя от
подструктурите на Пат-
риотичния фронт е най-
активна, отговорът бе,

че това е добричката
структура. Балчишката
членска маса наброява
71 души – заяви Нико-
лай Пеев, лидер на бал-
чиклии, признат енерге-
тик. Добричлии набро-
яват 150 души, от ръко-
водството на които в
Балчик бяха дошли Ко-
льо Колев, икономист,
Ивелин Пейчев, специ-
алист по бизнес адми-
нистрация и Иван Пеев,
магистър по туризъм.

„Ще подкрепите ли
форума „Българско на-
следство”, който ще се
организира в Балчик с
молдовски, украински,
банатски и други бълга-
ри от странство, които

Хотел “Елит” - Балчик
набира персонал: камериери, готвачи,

рецепционисти, масажисти, сервитьори,
аниматори. Тел: 0897 001 617

съхраняват там българ-
щината? – беше моят
въпрос към Депутат Ни-
колов, който отговори
категорично, че целта
на Патриотичния фронт
е да подкрепя всички
патриотични българи и
сега особено украинс-
ките българи, които са
въвлечени във война.
Готови сме за хумани-
тарна помощ от нацио-
нален мащаб – заяви де-
путат В.Николов пред
членовете на Патриоти-
чния фронт в Балчик, ка-
кто е заявил и пред пре-
дставителя на българи-
те в украинския парла-
мент Антон Киссе.

Маруся КОСТОВА

З  А  П  О  В  Е Д № 206
 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6 от Наредба за реда и

условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик
(приета с решение № 328/25.01.2002 г.), чл. 24, ал. 2 от Наредба за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Балчик (приета с решение № 266/20.12.1012 г., изм. и доп. с решение № 450/
31.10.2013 г. на ОбС - Балчик), във връзка с празниците ПЪРВИ МАРТ и ОСМИ
МАРТ,  О П Р Е Д Е Л Я М:

 1  Площи за търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 19.02.2015
г. до 10.03.2015 г., както следва:

1. Пл."Рибарски" - до тото пункта; 2. Център  -  спирка  пл."21-ви  септември";
3. Пред мебелна къща "Круни"; 4. Пл."Възраждане" - до автобусната спирка; 5.
Кв ."Балик"-  общински пазар; 6. Кв ."Балик" -  пред сладкарница "Шоколино"; 7.
Кв."Балик" - пред супермаркет "Аквилон"; 8. Кв."Балик" - пред търговски комплекс
"Форум"; 9. Кв."Левски" -  до таксиметровата стоянка; 10. Кв."Левски" -  пред
супермаркет "Фреш"

2. Такса за ползване на местата в горепосочения период не се заплаща.
3. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров  - зам.-

кмет на Община Балчик.
Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината и се

сведе до знанието на РУП - Балчик за сведение и на Общинско предприятие БКС за
сведение и изпълнение.                НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ, Кмет на Община Балчик

С двама въздържали се
и 18 гласа "за" Общинс-
кият съвет прие предло-
жения от кмета Николай
Ангелов бюджет за 2015
година. Приходната и
разходната рамки възли-
зат на 25 155 000 лева.
Очаква се неданъчните
приходи в хазната да са 8
784 888 лева, а данъчните
- 5 396 500. Над 7 милиона
лева трябва да постъпят
за делегирани от държа-
вата дейности. Сред при-
оритетите в разходната
част са парите, давани за
обслужване на общинс-
кия дълг, плащания по
проекти с европейско
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финансиране, където се
отпускат временни зае-
ми, средства за заплати
и осигуровки, храна,
отопление, осветление,
издръжка на социални,
здравни и образователни
заведения. Размерът на
сумите за местни дейно-
сти е 16 383 484 лева. В тях
са парите за развитие на
туризма, културата, спор-
та и религиозни дейнос-
ти. 2 327 284 лева ще се
дадат за спорт, сред кои-
то 1 милион лева за ре-
монт на стадиона. Близо
200 хиляди лева са зало-
жени за изграждане на
нова спортна площадка

за лека атлетика. Ремон-
тът на четвъртокласната
пътна мрежа ще поеме
314 хиляди лева. 588 780
лева е субсидията за чи-
талищата.  Футболен
клуб "Черноморец" и
спортните клубове по
селата ще получат 225
000 лева. 1,023 млн. лева
са просрочени задълже-
ния към общината, кои-
то трябва да бъдат съб-
рани от длъжниците.

През настоящата годи-
на ще се работи по 13 про-
екта с европейско финан-
сиране. Участието на Об-
щината в тях е 1 274 931 лв.

Сава ТИХОЛОВ




