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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

С пари от “Красива България” 
ще се строят общински обекти ВЪЗПОМИНАНИЕ

На 5 януари 2021 г. се на вършиха 20 г. от смъртта на 
майка ми Иванка Маринова Димитрова, а на 27 яну-
ари 2021г. се навършват 34 г. от смъртта на баща ми 
Никола Георгиев Димитров. 

Поклон пред светлата им памет!
Маруся КОСТОВА

 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”)

Община Балчик канди-
датства с три обекта по 
проект „Красива Бълга-
рия“ на Министерството 
на труда и социалната 
политика. Всеки един от 
тях е с бюджет от по 400 
хиляди лева, като собст-
веното финансиране е 
между 55 и 70 процента.
Идеята на местната адми-
нистрация е да се получи 
съфинансиране на стро-
ителството на спортна 
зала в новоизграждащия 
се спортен комплекс, 
разположен на юг от ж.к. 
”Балик” с площ 28 дка. 
Спортната зала ще пред-
ставлява двуетажна сгра-
да, в чието първо ниво 
ще са разположени две 
съблекални за спортисти, 
треньорска стая, стая за 
съдии, лекарски кабинет, 
заседателна зала, сани-
тарни възли и склад. На 
второто ниво ще се нами-
ра VIP ложа, фитнес зала 
и санитарни възли.
Вторият проект е свър-
зан с реализирането на 
физкултурен салон в 
ЦДГ „Чайка“. В момента 
условията в залата, къде-
то спортуват децата, са 

лоши и не предполагат 
нормални учебни заня-
тия. Подобренията пред-
виждат подмяна на на-
стилките, осигуряване на 
повече светлина и други 
конструктивни промени.
Доизграждане на Център 
за настаняване от семе-
ен тип за стари хора е 
третият проект, с който 
се кандидатства за съфи-
нансиране по „Красива 
България“.
Обектът е разположен във 
вилна зона в.з. „Сборно 
място“ и е с обща площ 
2185 квадратни метра. В 

изградената вече на груб 
строеж сграда с площ 
363,30 м2 се предвижда 
да се обособят лекарски 
кабинет, помещения за 
администрация, трапе-
зария и кухня. В средата 
на първия етаж ще се оф-
орми т.нар. дневно прос-
транство за обитателите. 
На втори и трети етаж са 
предвидени стаи за по-
чивка, всяка от които с 
тераса и санитарен възел. 
На третия етаж е проек-
тирана втора дневна за 
тихи игри и литературни 
занимания. Помислено 

е за всеки от етажите да 
има камериерски офиси.
В завършената сграда по 
проекта ще се предоставя 
социална услуга „Център 
за настаняване от семеен 
тип за стари хора“ с капа-
цитет 15 места.
При одобрение от страна 
на Министерство на тру-
да и социалната полити-
ка, се очаква строителни-
те и ремонтни дейности 
да започнат веднага, като 
срокът за изпълнение е 
края на настоящата годи-
на- съобщават от Община 
Балчик.


