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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

строителствo ремонт проектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.        

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик

 (до кафе “Акроза”)

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

Подготвя се 
споразумение за една 

каса на “Двореца” 
Министерството на 
културата работи 
по споразумение за 
една каса на архи-
тектурно парковия 
комплекс „Двореца” 
в Балчик. Това съоб-
щиха за Topnovini.bg 
от ведомството, кое-
то чрез държавния 
културен институт 
„Културен център 
„Двореца” стопанис-
ва сградите.

Отправихме въпрос 
към министерство-
то, след като изтече 
срокът – 1 февруари, 
който Общинският 
съвет в Балчик даде, 
за да се прекрати 
практиката да се съ-
бира вход на две от-
делни каси – на ДКИ 
„КЦ „Двореца” и на 
„Ботаническата гра-
дина”.
Припомняме, че с 

декларацията, при-
ета през ноември 
миналата година, 
местният парламент 
се обяви категорич-
но против събира-
нето на две входни 
такси на две отделни 
каси.
В нея съветниците 
изразяват „дълбоко 
безпокойство“ от по-
ведението на СУ“Св. 
Климент Охридски“ 

и Министерството 
на културата, които 
стопанисват ком-
плекс „Двореца и Бо-
таническа градина“ 
и не могат да постиг-
нат договореност на 
входа на комплекса, 
който е сред най-по-
сещаваните обекти 
в страната, да функ-
ционира една обща 
каса. 

На стр. 2

Два екипажа на „Морски клуб Балчик“ проведоха на 4 февруари 2017 г. първа тренировка Два екипажа на „Морски клуб Балчик“ проведоха на 4 февруари 2017 г. първа тренировка 
за държавното първенство на традиционната регата „Трети март“ във Варна с „Ял-6“. за държавното първенство на традиционната регата „Трети март“ във Варна с „Ял-6“. 
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П О К А Н АП О К А Н А
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБ-НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБ-
ЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИО-ЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИО-
НЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДАНЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Община Балчик ще проведе публично обсъждане на инвестиционен 

проект за подобряване на градската среда чрез възстановяване и ремонт 
на асфалтови настилки, бордюри, тротоари и осветление на улици на 
територията на Община Балчик. Проектът ще бъде финансиран чрез 
поемане на общински дълг - дългосрочен банков инвестиционен кредит 
в размер на 5 милиона лева, обезпечен с бъдещи вземания на Общината.
В тази връзка на основание чл.15 ал.1 от Закона за общинския дълг 

ви каня на публичен дебат на 21.02.2017г. в 14.00 часа в заседателната 
зала на Общинския съвет за обсъждане на пакета от дейности, включени 
в проекта. Целта на проекта е да се подобри качеството на живот и 
бизнес климата в нашата община, като се инвестират допълнителни 
средства за подобряване на пътната инфраструктура. Това налага търсене 
на допълнителни възможности за привличане на финансов ресурс. 
Доказаната финансова стабилност на Общината и високият кредитен 
рейтинг обуславят възможността да бъде използван финансов ресурс под 
формата на общински дълг. По този начин Община Балчик ще подобри 
значително средата за живеене в града и ще създаде подходящи условия 
за бизнес развитие.
Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на 

интернет страницата на Община Балчик www.balchik.bg и ще бъдат 
на разположение за обществен достъп по време на обсъждането. 
Мотивирани идеи и мнения могат да се подават от гражданите на 
общината на телефон 057971076 - Красимира Костова или на е-mail: 
mayor@balchik.bg  .
Всички постъпили предложения ще бъдат протоколирани и ще се 

представят за обсъждане на предстоящата сесия на Общинския съвет, 
която ще се проведе след изтичане на едномесечния срок от обсъждането.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВНИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община БалчикКмет на Община Балчик

ВЪЗПОМЕНАНИЕВЪЗПОМЕНАНИЕ
СИМЕОН ПЕТРОВ СИМЕОН ПЕТРОВ 

НИКОЛОВ НИКОЛОВ 
На 06.02.2017 г. се навършиха На 06.02.2017 г. се навършиха 

40 дни без милия ни съпруг, баща, 40 дни без милия ни съпруг, баща, 
дядо и близък! дядо и близък! 

Безсилни бяхме да те спрем, безсилни сме Безсилни бяхме да те спрем, безсилни сме 
сега в тъгата. Винаги ще си спомняме за сега в тъгата. Винаги ще си спомняме за 

твоите добри съвети и благородство! твоите добри съвети и благородство! 
                              От семейството 


