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Започна промо обиколката на 
Intelligent Music Project и Intention

Българският участник на 
Евровизия през 2022 – 
Intelligent  Music  Project, 
започна промотурне за 
песента, с  която ще се 
представи на конкурса. 
Intelligent Music Project 
изсвириха песента 
Intention за пръв път на 
12 декември в Плевен и 
взривиха публиката в чи-
талище „Съгласие“ с не-
забравимо рок шоу.
На сцената излезе цяла-
та група в състав Рони-
Ромеро, Бисер Иванов, 
Славин Славчев, Стоян 

Янкулов-Стунджи, Боби 
Косатакта, Лина Никол, 
Иво Стефанов, Сами Еф-
тимов, Димитър Сираков.
Въпреки усложнената 
епидемиологична обста-
новка, организацията на 
събитието беше безком-
промисна, а всеки, който 
не разполагаше със зелен 
сертификат, имаше въз-
можност да си направи 
безплатен такъв на входа 
на залата.
Супергрупата, чиито про-
дуцент и автор на  музи-
ката и текстовете е д-р 

Милен Врабевски, свири 
близо два часа пред пъл-
ната зала в Плевен. Музи-
кантите забиха и едни от 
най-големите си хитове, 
сред които емблематична-
та Every time и Yesterdays 
That Mattered. Невероят-
на атмосфера и особена 
емоция се създаде сред 
публиката по време на 
изпълнението на баладата  
Listen.
В края на шоуто по жела-
ние на публиката, която 
вече беше на крака, гру-
пата изсвири още веднъж 

Intention.
Турнето на Intelligent 
Music Project  бе на 13 
декември във ВеликоТър-
ново, 15 декември в Русе 
и 17 декември в Стара За-
гора.
Билети може да намерите 
в мрежата  на     Eventim 
(https://bit.ly/3pDTQrc) и 
Grabo.
На 5 февруари групата 
ще представи Intention на 
живо и в столичния Sofia 
Live Club.

Ивана ЗАХАРЕНОВА
БНТ СОФИЯ

Топъл обяд за 80 нуждаещи се
До 17 декември в общи-
на Балчик се приемат за-
явления за включване в 
услугата „Обществена 
трапезария“. Чрез фонд 
„Социална закрила“ До-
машен социален патронаж 
- Балчик ще предоставя то-
пъл обяд за 80 потребите-
ли,  които са в затруднено 

положение. Периодите на 
подпомагане са: 4 януари - 
30 април 2022 г. и 1 октом-
ври - 31 декември 2022.
Целеви групи са:
- Лица и семейства на ме-
сечно подпомагане по реда 
и условията на чл.9 от 
Правилника за прилагане 
на Закона за социално под-

помагане;
- Лица с доказана липса на 
доходи и близки, които да 
се грижат за тях;
- Самотно живеещи лица 
и семейства, получаващи 
минимални пенсии/пен-
сии за осигурителен стаж 
и възраст/пенсии за инва-
лидност/наследствени пен-

сии/пенсии, несвързани с 
трудова дейност;
- Скитащи и бездомни 
лица и деца.
Заявление-декларация по 
образец се подава в Об-
щинска администрация.

За информация: 
089 555 4028 - 

Нели Иванова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 22декември 
2021 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата” в залата на 
6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Бал-

чик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1.Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, 
обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и 
чистотата на териториите за обществено ползване за  2022  година, съ-
гласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
2. Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска 
собственост - автомобили по баланса на Община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
3. Предсрочно прекратяване на процедурата по финансово оздравяване 
на Община Балчик 
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
4.Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост през 2021 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик
5.Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.52 по кадастралната карта на 
гр. Балчик, м. „Двете чешми“
Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик
6.Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.53 по кадастралната карта на 
гр. Балчик, м. „Двете чешми“
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
7. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.30 по кадастралната карта на 
гр. Балчик, м. „Двете чешми“
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
8. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.30 по кадастралната карта на 
гр. Балчик, м. „Двете чешми“
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
9. Продажба чрез търг на  ПИ № 18160.501.608 по кадастралната карта 
на с. Гурково;
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
10. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински 
имот-публична общинска собственост – медицински кабинет № 212 /
дерматологичен/, с площ 18.51 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в “Меди-
цински Център І” ЕООД, ул. “Д-р Златко Петков”№ 1, актувани с АОС 
217 от 22.02.1999 година.  
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
11. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински 
имот-публична общинска собственост – медицински кабинет № 213 /
хирургичен/ с площ 43.08 кв.м., находящ се на 2-ри етаж в “Медицински 
Център І” ЕООД, ул. “Д-р Златко Петков”№ 1, актувани с АОС 217 от 
22.02.1999 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик
12. Отпускане финансови помощи на граждани
Вносител: Симеон Симеонов – Председател на ПКЗССД
13. Разни.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  
Председател на 

ОбС-Балчик

Честито Рождество Христово!
„Тиха нощ, свята нощ!”

Скъпи съграждани, нека 
всички се потопим в ма-
гията на Рождеството, да 
отворим душите и сърцата 
си за много обич, доброта 
и топлина помежду ни, да 
продължим да вярваме в 
ценностите на християн-
ските добродетели.
„Отдавна спеше Витлеем.В 
полето овчари дремеха на 

стража при овцете. Вне-
запно огнена звезда про-
бива небето и цялото небе 
започва да свети. Отварят 
се земните простори и Ан-
гел Божи слиза по лъчите 
като говори на овчарите: 
Не бойте се, блажени и 
честити, че първи вест ще 
чуете и ще вестите. В града 
Давидов, в ясли върху пля-

ва роди  се Христос за сла-
ва. Ликувайте, открийте 
си сърцата! Вървете, дето 
води Ви звездата!”
Нека всички чуем тър-
жествения звън на камба-
ните, да помислим за по-
чиналите наши близки от 
Ковид 19 и да преодолеем 
пандемията, който както 
прецени, че може! Стига 

некролози! 
„Спи младенец златокъд-
рав и свят,
а над него родители бдят.
Спи, а светла усмивка в 
нощта
ръси мир и любов над све-
та!”

Тодорка ХАРИЗАНОВА
Председател на клуб 

„Здраве”

Lucky`s кетъринг 
поздравява всички свои клиенти 
с предстоящите празници и им 
желае много здраве и късмет през 

следващата година

При нас можете да поръчате плато за Бъдни ве-
чер от 7 постни ястия, което включва:
Зимна салата (500 г), зелеви сармички (500 г), 
пълнени чушки с боб (500 г), ашуре /жито с оре-
хи/( 500 г), печена тиква с мед и орехи (500 г), по-
стна питка с паричка за здраве и късмет (650 г). 

Обща цена 35 лева

Също така можете да си закупите отделно 
предлаганите ястия на място

Поръчки се приемат на място или по телефон 
0896 602 632 до 18 ч. на 22.12.2021 г. Платата ще 
можете да вземете след 12 ч. до 18 ч. на 24.12.2021 

г. в закусвалня „Хапката“


