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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

 Паяжината на паяка” от Чела Серги,  
д-р Христо Боев превежда от 

румънски език
 
             

Д-р Христо Боев представя пред БАЛЧИШКА 
публика в Художествена галерия „Балчик“ преве-
дената от него книга на Чела Серги „Паяжина-
та на паяка“. Авторката е обявена за румънски 
класик, а ние трябва да сме горди, че тя има 
наполовина български корени. Голяма част от 
сюжета Чела Серги е посветила на морето и 
живота в Балчик, непосредствено преди Втора-
та световна война. Книгата я има в библиотеки-
те на Балчик, а на лични съобщения можете да 
си я поръчате при д-р Боев. 
„Паяжината на Паяка“ (1938) е роман за Балчик 
и Букурещ, но се описват Силистра, София и 
други български градове. Дебютният роман на 
авторката е високо оценен от трима големи 
румънски писатели: Камил Петреску, Михаил Се-
бастиан и Ливиу Ребряну. Модерен роман, който 
култивира и напомня, че само книгите премина-
ват през времето.
Художник на корицата е Йон Теодореску-Сион, 
един от най-значимите художници за Балчик в 
периода между войните.

Публично обсъждане на намерение 
за поемане на дългосрочен общински дълг 

от Община Балчик
На осн. чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и 
реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти,  финансирани чрез 
дългосрочен дълг в Община Балчик
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТ-
ВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА 
УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРО-
ЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ: 
“Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свобод-
но време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик”, финансиран по 
Процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-4.008, Мяр-
ка МИРГ-ШКБ-2.1.1 “Инвестиции в многообразна публична инфраструкту-
ра, свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от 
Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик.
Общи параметри на проект  “Осигуряване на достъпна среда и създаване на 
зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на 
гр. Балчик”
Основни дейности
“Изпълнение на СМР за обект “Спортен комплекс в кв. “Балик”, гр. Балчик” - 
Строително- монтажни работи на стойност  464 246,40 лева с вкл. ДДС.
1. Бюджет на проекта
допустими разходи  - 464 246,40 лева с вкл. ДДС.
2. Начин на финансиране: МИРГ Шабла - Каварна - Балчик - 386 872,00 лв. без 
ДДС.
3. От стойността на СМР се формира размерът за Договор за кредит от Фонд 
ФЛАГ ЕАД: - 464 246,40 лв. с вкл. ДДС - необходимото финансиране.
4. Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.45, ал.1, 
т.1 букви  от”а” до “ж” от ЗПФ -  464 246,40 лева с вкл. ДДС - финансиране - 
Учредяване на залог върху собствени приходи на общината.
5. Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ - до 24 месеца, считано от датата 
на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
6. Обсъждането ще се проведе на 22.10.2020 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в заседа-
телната зала на Общински съвет - Балчик.

Николай АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

 

Регата “Дионисополис” Балчик

 
             

С награждаване на победителите приключи ветроходната регата „Дионисополис“, продължила три 
дни в балчишкия залив. Състезатели от Варна, Балчик и Несебър мериха сили в класовете „Оптимист”, 
„Лазер 4.7”,” 420” и „Кадет”. 
Надпреварата бе финал и на организираната от Морския клуб Ветроходна седмица, в която хора на 
различни възрасти имаха възможност да се обучават безплатно на състезателна яхта в основите на 
морското дело.


