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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

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
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

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и 

ресторантьорството”
Магистърска програма „Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите 
самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  – 
 Учебни програми – Електронен каталог 

Тел: 0579 6 20 23 – база Албена, 
052 607 946 – база Варна

„Сенокоски славеи” от НЧ „Христо 
Смирненски 1941” с.Соколово 

представиха България и Балчик на 
Винфеста в Болград, Украйна

В незабравим празник се 
превърна участието на 
фолклорната група за на-
родни песни „Сенокоски 
славеи“, с ръководител 
гайдарят и преподавател 
в Музикалното училище 
в Добрич - Христо Хри-
стов, които представиха 
България и нашата общи-

на в Украйна на Винения, 
девети поред фестивал в 
гр. Болград- столицата 
на бесарабските бълга-
ри в Украйна. Болград е 
център на 24 села, чието 
население е с българско 
потекло и корени. Да си 
припомним, че наоколо 
живеят още 116 нацио-

налности от Измаилски, 
Татарбунарски, Саратски 
райони..., като този на 
бесарабските българи е 
най-многоброен. 
 След успешното си пред-
ставяне на Международ-
ния форум „Българско 
наследство“ в нашия 
град, сенокосци бяха за-

белязани, оценени и по-
канени да присъстват на 
уникалния празник на 
виното, в който от Бъл-
гария участваха още три 
варненски състави. Пе-
вците и танцьорите бяха 
много, защото няма ис-
тина, която народът да е 
премълчал, да не е изду-
мал и огласил с песенно 
слово и танц. 
 „От лоша дума песен 
не става!“ - така правди-
во народът е определил 
пречиствателната сила, 
скрита в мелодията. Три 
песни изпълниха нашите 
самодейки от село Се-
нокос: „Слънце трепти“, 
„Мара в градинка“ и 
„Стоян мама дума“.Чис-
тотата на изпълненията 
впечатли най-вече начал-
ника на отдел „ Култура“ 
в Болград, г- жа 
                              На стр. 2

Село Сенокос поднесоха цветята на България на Паметника на опълченците в Болград и се 
поклониха пред подвига им за Майка - България.                                Фото: Маруся КОСТОВА 

Община Балчик 
възнамерява да увеличи 

туристическия данък

Община Балчик възнаме-
рява да увеличи туристи-
ческия данък до 0.60 лв. 
За нощулка в местата за 
настаняване с една звезда 
и до 1.20 -1.50 за базите 
с 4 и 5 звезди, съобща-
ва БНР. Това предвижда 
проект за изменение на 
Наредбата за местните 
данъци, който е предло-
жен за публично обсъж-
дане. 
Досега туристическият 
данък на територията на 
Общината бе в диапа-
зона от 0.30 лв. до 0.90 
лв., според категорията 

на местата за настанява-
не. От кметската управа 
мотивират увеличение-
то с нуждата да бъдат 
осигурени средства за 
съфинансиране на ин-
фраструктурни обекти, 
свързани с развитието на 
туризма в Общината.
 В Балчишкия регион има 
общо 485 места за нас-
таняване с 23 673 легла.
Близо 16 000 легла са в 
курорта „Албена”. През 
2019 г. в община балчик 
са посрещнати 389 000 
туристи, а реализирани-
те нощувки надхвърлят 

2 008 000 броя. Общо 
начисленият туристиче-
ски данък възлиза на 1 
240 669 лв, посочват от 
Общината. Според прог-
нозата през следващата 
година се очакват да бъ-
дат събрани близо 2 080 
000 лв. от туристически 
данък, като 600 000 лв. 
от предвиждания ръст ще 
бъдат вложени в изграж-
дане и поддържане на 
инфраструктурата, а 100 
000 лв. в реклама на ту-
ристическия продукт на 
общината.

12 -ти ‘’Мемориал Иван Райчев’’
На 14-ти декември от 10 ч. ще се проведе  
шахматен турнир- 12 -ти ‘’Мемориал Иван 

Райчев’’. Открит турнир за всички възрасти.


