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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

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

По следите на балчишките 
Саръгьолци

 
             
Членове на Сдружение „Българско наследство“ Балчик, България - на разходка по брега на р.Дунав, водени от г-н 
Йордан Георгиев - PR на силистренския обл.управител г-н Ивелин Статев. 
Отляво надясно: г-н Й.Георгиев;г-жа Маруся костова, председател на Сдружение “Българско наследство” 
Балчик;г-жа Мария Авгеринова; г-н Атанас Атанасов; г-н Марин Николов; г-жа Николинка Николова; г-жа 
Димитричка Ганчева; гжа Деспина Маринова; г-жа  Николинка Дикова  фото: хаджи Георги ЙОВЧЕВ

По тях тръгнаха чле-
новете на балчишкото 
сдружение „ Българско 
наследство“, с председа-
тел г- жа Маруся Косто-
ва. Затова рано сутринта 
на 23 октомври групата 
ни потегли към Тутра-
канско, където първо-
начално са били насила 
изселени българите от с. 
Сарагьол- Румъния, за да 
посетим селата: Антимо-
во, Черногор, Търновци, 

Красногор /което вече го 
няма/, Шуменци. Пок-
лонихме се на Военното 
гробище - 1916 в с. Шу-
менци, Тутраканско, по-
сетихме резервата „Сре-
бърна“ край Силистра... 
Но всичко по реда си, 
защото първо се озова-
хме в Историко- архе-
ологическия резерват 
„Сборяново“ край гр. 
Исперих, като потънах-
ме в свещената долина 

на животворната вода /
обявена за българска 
старина през 1927 г/. Тук 
върху руините на древ-
но тракийско селище е 
изграден през XVII век 
храм- гробница на Демир 
Баба- духовен водач на 
алианите /етническа ре-
лигиозна група, свързана 
с шиитския Ислям, те по-
читат Имам Али-зет на 
пророка Мохамед/.Тук се 
преплитат хилядолетни 

религиозни традиции, 
извършвани са магиче-
ски ритуали- връзване 
на парцалчета за здра-
ве, избождане очите на 
Джидията/ Вещицата/, 
преминаване по пътека-
та на изпитанието...При 
заминаването си оттам 
прочетох завещаното от 
Демир Баба слово:“Ако 
търсиш Бога, иди, търси 
го в човека!“ 

На стр. 2

Завърши рехабилитаци-
ята на улица „Д-р Златко 
Петков“, в участъка под 
вилна зона „Белите ска-
ли“, и улица „П. Яворов“ 
- в участъка между ул. „К. 
Кисимов“ и „Приморска“. 

В момента се извършва 
подмяна на настилката на 
главната улица на вилна 
зона „Фиш-фиш“ с дъл-
жина 700 метра. Ще бъдат 
отстранени нарушения по 
асфалта в зоната, включи-

телно и невъзстановени
от отстраняването на ВиК 
аварии настилки.
От началото на тази сед-
мица се работи по под-
мяната на централния 
водопровод и сградните 

отклонения в с. Рогаче-
во. След приключване на 
ремонта по ул. „Лозар“, в 
която попада водопрово-
да, тя също ще бъде асфал-
тирана.
Предстоят дейности по 
изграждане на кръгови 
движения по ул. „При-
морска“ и улица „Дунав“ в 
гр. Балчик, полагане на из-
носващ слой асфалт по ре-
монтирания участък от ул. 
„Варненска“ и изграждане 
на улица „Д-р Ж. Бончев“ 
в участъка от ул. „Х. Ди-
митър“ и ул. „Ген. Иван 
Колев“. Това ще стане след 
завършване на основните 
строителни дейности по 
спортния комплекс към 
парк „Балик“.

ПРЕКРАТЯВАТ СЕ ПРИЕМНИТЕ ДНИ 
ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА

До края на месец ноември 2020 г.се преустановява 
провеждането на приемни дни на кмета на Община Балчик, 

заместниците му, секретаря и главния архитект. Предприетата мярка 
е с оглед неразпространението на зараза с COVID-19 и заповед на 

Министерството на здравеопазването от 23 октомври.

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА НАБИРАНЕ НА 
ПРЕБРОИТЕЛИ

До 15 ноември се удължава срокът за набиране на кандидати за 
преброители.заповед на Министерството на здравеопазването 

от 23 октомври.


