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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”)

Бюджет ’2020  е най-
важният финансов 
документ за развитието 
на община Балчик през 
настоящата година

Общинският бюджет е 
публичен и се контроли-
ра от местната общност 
- както при формирането 
му, така и при изпълне-
нието му – пише в докла-
да си за Проекто Бюджет’ 
2020  г-н Николай Ан-
гелов, кмет на Община 
Балчик.  Тази година над 
50 души присъстваха на 
Общественото обсъжда-
не на проектобюджета, 
което се проведе в За-
седателната зала на Об-
щината на 20 .01.2020 г. 
Тази дата е огледална и 
такъв беше характерът 
на обсъждането. Всич-
ки предложения бяха 
приети и отразени чрез 
коментар от г-н Нико-
лай Ангелов. Като кмет 
на Общината, четвърти 
мандат, той не допуска 
неясноти или необмис-
лени финансови разходи. 
Опитът му подсказва, че 
при съставянето на бю-
джета, той трябва да има 
обигран финансов екип и 
намеса на гражданското 

общество при определя-
нето, най-вече, на разхо-
дите.
 Гражданите постави-
ха въпроси за улиците 
и отводнителен канал 
в с.Рогачево; за гроби-
щен парк в с.Кранево; за 
увеличаване субсидията 
на Морски клуб, на Бас-

кетболен клуб, на Тенис 
клуб, на Клуб по кик 
бокс, за преразглеждане 
на субсидиите на читали-
щата в цялата Община; за 
задължаване чрез специ-
ална наредба на собстве-
ниците на къщи и вили да 
поддържат и простран-
ството около имотите си.

 Гражданска инициатива 
за честване на 80-годиш-
нината от преселването 
на северодобуджанци 
предложи Инициативен 
комитет от членове на 
Сдружение „Българско 
наследство” с председа-
тел г-жа Маруся Костова.
                                   /Б.Т./

„Любов, налей ми 
чаша вино!”

Съвместна инициатива 
кани участници и гос-
ти Литературно четене 
на авторска поезия на 
тема: „Любов, налей 
ми чаша вино”, ще се 
състои за втора поред-
на година в ХГ „Хрис-
то Градечлиев” –Ка-

варна, на 12 февруари. 
  За всички любители 
и производители на 
домашно бяло и чер-
вено вино е обявен и 
конкурс за най-добър 
еликсир за душата. 
Напитките ще бъдат 
наградени по време 

на авторския поетичен 
форум. 
Организатори са НЧ 
„Съгласие – 1890”, 
градската галерия, съв-
местно с литературни 
клубове от Каварна и 
Балчик. 
                                    КП


