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Правителството предостави 
два имота за ремонта на 

Дамбата в Балчик

На последното си заседа-
ние Министерски съвет 
предостави на Община 
Балчик правото на упра-
вление върху два имота 
публична държавна соб-
ственост за изпълнение 

на проект “Реконструк-
ция на настилката, из-
граждане на велоалея и 
благоустрояване на райо-
на на КИЦ “Мелницата” 
и крайбрежната алея”. 
Това се налагаше, за да 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–БАЛЧИК
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 55, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дей-
ността на общински съвет Балчик, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация 

на 07 ноември 2019 година от 09.ºº часа, в залата на общинска ад-
министрация, първи етаж, ще се проведе извънредно заседание на 
общински съвет - Балчик, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на временна комисия за изготвяне на Правилник за орга-
низацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите коми-
сии и взаимодействието му с общинска администрация. 
Вносител: Николай Колев – председател на ОбС Балчик
2. Избор на временна комисия по набиране на документи за избира-
не на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик
Вносител: Николай Колев – председател на ОбС Балчик

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте 
ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служе-
бен отпуск.   

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,   
Председател 

на ОбС-Балчикможе да се започне ра-
ботата за реновиране на 
Дамбата край морето. 
Строителните дейности 
ще се финансират с евро-
пейски средства и изцяло 
ще заменят настилката, 

която е в момента. 
Очаква се дейностите 
по проекта на Програма 
INTERREG V-A Румъния 
– България 2014-2020 г. 
да започнат идната про-
лет.

Оброчище, Сенокос и Соколово – бяха 
на балотаж при кметските избори

Община Балчик спечели 
ваучер на стойност от 15 
хиляди евро по инициати-
вата WiFi4EU за изграж-
дане на мрежа за безжи-
чен достъп до интернет на 
публични места.
В проекта на администра-
цията на Балчик е пред-
видено да има безплатен 
WiFi достъп по крайбреж-
ната алея до Двореца, 
както и изграждане на 
хотспот на всички етажи в 

Културно информационен 
център „Мелницата“.
Общата стойност на евро-
пейско субсидиране е 120 
милиона евро, с които се 
очаква да бъдат финанси-
рани 8000 общини от дър-
жавите-членки на ЕС.
Продължителността на 
проекта ще бъде 3 години, 
в които местната власт ще 
заплаща достъпа до ин-
тернет, а сумата по проек-
та ще служи за изгражда-

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959” 
ГР. БАЛЧИК 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Съвместно с Областно ниво на БЧК Добрич  
 
В периода 11-15 ноември 2019 г. ще представим 
мултимедийни презентации. 
Молим, желаещите от училища и детски градини, да 
се свържат с нас за уточняване на ден и час. 
 
Телефон за връзка: 0579 7 20 86 

32 гласа е разликата меж-
ду първия и втория в 
кметската надпревара на 
балотажа в балчишкото 
село Оброчище. Избори-
те печели кандидатът на 
БСП за България Стоил 
Илиев Николов, за когото 
са гласували 561 души, 

или 51.23 процента. Вто-
ри е Данаил Петров Кара-
джов, издигнат от Местна 
коалиция ВМРО (ГЕРБ, 
СДС). Неговите гласове 
са 529 – 48.31 процента. 
Караджов бе кмет на с. 
Оброчище три мандата.     
В с. Сенокос изборите за 

кмет печели Красимир 
Иванов Георгиев от Дви-
жение Заедно за промя-
на  – със 198 гласа, 59.64 
процента. Втори е канди-
датът на ДПС Венцислав 
Валентинов Василев – 
със 134 гласа, 40.36 на 
сто.

Новият кмет на с. Соколо-
во е Исмаил Ахмед Исма-
ил от ДПС – с 258 гласа, 
60.99 процента. Другият 
участник в балотажа бе 
Марчо Марев Митев от 
Местна коалиция ВМРО 
(ГЕРБ, СДС) – със 157 
гласа, 37.12 на сто.         БТ

По- ценно от човешкият живот няма!

Но в гр.Балчик Община 
Балчик и Пътна полиция 
с престъпно бездействие 
по служба подлагат пе-
шеходците на тормоз от 
страна на търговци зае-
мащи

целия тротоар и с това 
принуждават пешехо-
дците да се движат по 
пътното платно,улицата 
е активна за движение 
на МПС и е еднопосоч-
на, като дясната част 

на пътя е стоянка на 
ТАКСИ,въпреки знаци 
и маркировка в насрещ-
ното движение навлизат 
МПС,а
Таксита и мними таки-
ва паркират в активната 
част-лявата на пътното 
платно и пешеходците са 
принудени да преминат 
по улицата с риск за жи-
вота си,тротоарът е един 
,от лявата страна по по-
сока на движението няма 
такъв.Ако на тази улица 
дойдат Пътни полицаи 
ще преизпълнят дейност-
та си с актове и глоби на 
пешеходци и МПС, но по 
вина на самата Пътна по-
лиция и Община Балчик, 

защото не контролират 
спазването движението 
по пътищата, конкретно 
на тази улица в кв.Левски 
гр. Балчик и режима на 
ползване на тротоарите 
за търговска дейност, ка-
саещ Община Балчик.
Моля да бъде потърсена 
отговорност на тези две 
„институции“,които по-
ради такива и ред други 
причини са загубили до-
верието на гражданите. 
Да не чакаме пътните ин-
циденти да се случат, а 
да ги ПРЕДОТВРАТИМ. 
Човешкият живот е най-
ценното, което притежа-
ваме.

Димитър ИВАНОВ

Дамбата и Мелницата 
с безплатен WiFi

не на мрежа и поддържане 
на хардуера.
По броя на получените 
ваучери в този конкурс 
България се нарежда на 
16 място, но спечелените 
ваучери в трите конкурса 
/227/ поставят страната 
ни на първо място по дял 
на общините, обхванати 
от инициативата. 246 об-
щини са регистрираните 
на портала на WiFi4EU, а 
общо 86% от тях в страна-

та са спечелили ваучери за 
изграждане на високоско-
ростен безжичен интер-
нет на обществени места.
WiFi4EU насърчава сво-
бодния достъп до без-
жична интернет връзка за 
гражданите на обществе-
ни места, включително 
в паркове, площади, об-
ществени сгради, библи-
отеки, здравни центрове и 
музеи в общините в цяла 
Европа.

Клуб на спортистите - ветерани “Здравец” от град Балчик, с 
методист г-жа Димка Малева, отново е сред първите най-добри 
клубове в страната и го доказа отново на Националния турнир в 
град Дупница миналия месец.               Фото: Ани ПЪРВАНОВА


