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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

ПЪРВОКЛАСНИЦИ 
СЕ ВКЛЮЧИХА В 

„ПОХОДА НА КНИГИТЕ”

Учениците от първи-
те класове на ОУ ”Св.
Св.Кирил и Методий” 
Балчик, с учители г-жа 
Димитрова и г-жа То-
дорова,
се включиха в Нацио-
налната инициатива 
„Походът на книгите” 

и „Маратонът на чете-
нето”.
 Целта на инициативи-
те е популяризиране 
на книгата и четенето.
 На своето първо по-
сещение децата се 
запознаха с „Пътя на 
книгата”, който тя из-

минава, за да достигне 
до читателя.
Четоха и отгатваха га-
танки за приказни ге-
рои. Показаха, че вече 
са грамотни. 
Рецитираха стихотво-
рението „Родна стря-
ха” на Ран Босилек. 

Станаха читатели и 
заеха от Детската за-
емна на библиотеката 
своите първи книжки.

Мариана РАДЕВА –
библиотекар
НЧ „Паисий Хилен-
дарски 1870” Балчик

Първокласниците на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” Балчик – за пръв път в 
Детската заемна на Библиотеката при НЧ „Паисий Хилендарски 1870” Балчик.

Членове на Ротари клуб Балчик, с председател /първият в ляво /г-н Енчо 
Сапунджиев, засадиха дървесни видове /туя/ по алея “Ехо”, където има и по-стари, 
засяти от тях през предните години.                                               Фото: Георги ЙОВЧЕВ  

Общинска администрация 
Балчик 

напомня на собствениците на домашни куче-
та, за задължението им да ги регистрират по 
чл.175 от Наредбата за притежаване и отглеж-

дане на домашен любимец-куче на територията на общи-
на Балчик.
След 10 април 2018 год.  служители на Общинска адми-
нистрация  и Общинското предприятие БКС ще извършат 
масови проверки за предприетите действия от страна на 
собствениците и наличието на регистрация на кучето.
Призоваваме гражданите да подкрепят усилията на адми-
нистрацията и да съдействат за овладяване на популация-
та на бездомните кучета
Предвид зачестилите напоследък трагични инциденти в 
резултат на проявена агресия от кучета, ще се извърши 
проверка по спазване изискванията на Закона за ветери-
наромедицинската дейност.


