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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

 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”)

Åòàï íà èçïúëíåíèå íà ïðîåêòà
«Òðàíñãðàíè÷íî ãðàäèíñêî èçêóñòâî ïî ×åðíîìîðèåòî»,

MIS-ETC Code 697, Òåêèðãüîë,îêðúã Êîíñòàíöà
ïðåç ïåðèîäà 13 àâãóñò 2013 ã. - 31 äåêåìâðè 2015 ã.

Проектът „Трансгра-
нично градинско изку-
ство по Черноморие-
то”, MIS-ETC Code 697,
координиран от Общи-
ната в Текиргьол, е фи-
нансиран чрез Програ-
мата за трансгранично
сътрудничество Румъ-
ния - България 2007 –
2013 г., приоритетна ос
3 на социалното и ико-
номическото развитие,
област на интервенция
1 – подкрепа на трансг-
раничното сътрудниче-
ство в областта на биз-
неса и насърчаване на
регионалния образ и
идентичност, на осно-
вание Договор за фи-
нансиране № 50762/
25.06.2013 г./12.07.2013 г.,
сключен с Министерс-

твото на регионалното
развитие и обществена-
та администрация в ка-
чеството му на Управ-
ляваща институция по
Програмата за трансг-
ранично сътрудничест-
во Румъния – България
2007 – 2013 г. Проектът
има за цел да развие
трансграничния тури-
зъм чрез разнообразя-
ване на природните и
културните обекти в ра-
йоните на град Текир-
гьол, Румъния и град
Балчик, България, чрез
създаване на Ботаниче-
ска градина Текиргьол
и модернизиране на
Университетската бота-
ническата градина в
Балчик, България. Едно-
временно с това, прое-

ктът цели насърчаване
на съвместните трансг-
ранични инициативи и
стратегии в областта на
туризма. Проектът пре-
длага да се допълнят ту-
ристическите услуги в
районите на Текиргьол
и Балчик посредством
продукт, с който се ак-
центира върху култур-
ните и исторически за-
бележителности, пред-
мет на различни видо-
ве туризъм, които мо-
гат да се практикуват в
региона: културен (ис-
торически), природен
туризъм, еко-туризъм.
Петте участници в про-
екта – Община Текир-
гьол и Университет
„Овидий” – Констанца
от Румъния и Културен

център „Двореца” –
Балчик, Софийски уни-
верситет „Св. Климент
Охридски” - Универси-
тетска ботаническа гра-
дина - Балчик и Общи-
на Балчик от България,
активно работят по из-
пълнението на дейнос-
тите, които са свързани
с постигане на дългос-
рочни резултати за ус-
тойчивото икономиче-
ско развитие на трансг-
раничния регион.

Проектът е с общ бю-
джет от 1.228.217,86 евро,
от които избираемата
част от Европейския фонд
за регионално развитие е
в размер на 1.041.774,39 ев-
ро, а тази от националния
бюджет възлиза на
159.668,32 евро.

Íàé-ïîñëå íà òåðèòîðèÿòà íà Îáùèíà Áàë÷èê
ùå èìà  òåíèñ öåíòúð - äà, â “Àëáåíà”!

К.К. „Албена” има инвести-
ционно намерение да изгради
Тенис център, южно от х-л
„Добруджа” и източно от КИЦ
(културно-информационен
център), на мястото на атрак-
ционни съоръжения на луна-
парка в курорта. Предвижда се
изграждането на общо 13-14
тенис-корта, обслужваща сгра-
да и алейна мрежа, като инвес-
тиционното намерение ще бъ-
де реализирано на два етапа.

Етап 1: На първи етап от
изграждането на тенис центъ-
ра ще бъдат изпълнени: само-
стоятелен централния корт с
размери 40,74м / 20,74м свет-
ло  разстояние и още 6 бр. кор-
тове със светли размери:
37,50м / 19,50м. Необходими-
те обслужващи помещения ка-

то съблекални със санитарни
възли, треньорски и съдийски
офис, помещение за персона-
ла и др. ще бъдат разположе-
ни в съществуващи помеще-
ния на първия етаж на офис-
ната сграда на КИЦ след тях-
ната реконструкция и модер-
низация.Ще бъде ремонтиран
съществуващият паркинг, из-
точно от КИЦ.

Нови паркоместа (зелена с-
ма), с нов подход за техника и
навес за шамот ще се реализи-
рат от южна страна на тенис-
кортове № 4, 5, 6. Премества
се водовземането и се изграж-
да нов асфалтиран „джоб” за
зареждане на цистерни с во-
да.Проектът предвижда разши-
ряване и реконструиране на
съществуващата алея от пло-

щада пред КИЦ в източна по-
сока до ново кръгло площадно
пространство с място за детска
площадка, спорти съоръжения
на открито и др.

Етап 2: Вторият етап пред-
вижда изграждане на други 6
или 7 корта със светли разме-
ри: 37,50м /19,50м, северно от
Етап 1. Довършва се алейната
мрежа чрез изграждане на но-
ви трасета, съобразени изцяло
с композиционното решение на
групите тенис-кортове.

Ще бъде извършена реконст-
рукция на площада пред КИЦ
чрез подмяна на настилки, изг-
раждане на фонтан и др. Ще бъ-
де изградена нова двуетажна об-
служваща сграда като прист-
ройка към офисната част на
КИЦ, в която да се разположат:

приемно фоайе, зала за прескон-
ференции и срещи, покрита те-
раса, ориентирана към центра-
лен корт и прилежащо малко за-
ведение за хранене и др.

Ще бъдат изградени допъл-
нителни паркоместа („зелена”
с-ма). ТЕХНИ ЧЕСКИ
ПОКАЗАТЕЛИ: Площ на бла-
гоустроявания терен за етап
1: 12,5дка

- площ терени тенис-корто-
ве: 5 181м2

- реконструкция  алейна
мрежа: 2 325м2

Площ на благоустроявания
терен за етап 2: 15дка

- площ терени тенис-корто-
ве: 4 350м2

- реконструкция  алейна
мрежа: 1 350м2

Балчишки телеграф

Ïîêàíà
Клуб „Хинап” свиква своите членове на годишно отчетно – изборно

събрание на 28 февруари 2016 година от 10,30 часа в залата на ресторант
„Морско око” при Дневен ред:

1. Отчет на УС за 2015 г.; 2. Отчет на Контролната комисия ; 3. Избор на
ново ръководство; 4. Разни

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно в същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.

УС на клуб „Хинап”

ÏÓÁËÈ×ÍÀ ÏÎÊÀÍÀ
çà ïðåäñòàâÿíå íà îôåðòè

Предмет на поръчката: „Извършване на дейности по контрол и
намаляване на популацията на бездомни кучетана територията на

Община Балчик”
Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 01.02.2016 г.
Настоящата публична покана е публикувана под номер 9049773 сайта на

АОП.
За въпроси и допълнителна информация:   Мария Кунева – ст. инспектор

– 0579 710 45
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка,

респективно на. куриер, на адреса:
9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация -

гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт Община

Балчик, тел. 0579 71046.

"Ïîäîáðÿâàíå äîñòúïà
äî çàåòîñò â Îáùèíà Áàë÷èê"

П р о е к т н о т о
предложение на Община
Балчик по схемата
BG05M90P001-1.002
„АКТИВНИ" е
разработено в отговор на
проблемите, породени от
наличието на много
млади хора, които нито
учат, нито работят, нито
желаят да си търсят
работа.

Целта е не само тези
младежи да се накарат да
се запишат като

безработни в бюрата по
труда, а действително да
подобрят уменията и
квалификацията си, за да
имат шанс да се
реализират на пазара на
труда. Включените в
проекта дейности ще
помогнат за
улесняването на прехода
от образование към
заетост на младежите с
неуспешна реализация
на пазара на труда.

В резултат  от

дейностите по проекта  80
младежи от целевата
група ще преминат
мотивационно обучение
и ще бъдат насочени за
регистрация в Дирекция
„Бюро по труда", 60 от тях
ще се включат в
обучение за
придобиване на
п р о ф е с и о н а л н а
квалификация, а 45 ще
бъдат наети  в общинско
предприятие „БКС" -
Балчик.




