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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

 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”)

 Участници през август 2017 г. в Балчик в  Третия международен фо-
рум „Българско наследство“ ще посрещат на Винения фестивал в Бол-
град гости от Балчик и с.Котленци, общ.Добричка, водени от Маруся 
Костова, председател на Сдружение „Българско наследство“. 

                                                                                                      Фото: /Б.Т./ 

Отказаха се в 
последния момент

Препълнената заседа-
телна зала на Община 
Балчик се изпразни 
за минути след като 
на 3 ноември 2017 г. 
събитие не се случи. 
Общинският съвет на 
Балчик трябваше да за-
седава извънредно по 
две точки –предсрочно 
прекратяване правомо-
щията на председателя 
на ОбС Илиян Станоев 
и евентуален избор на 
нов председател. 
Свикването на извън-
редното заседание бе 
по внесената в канце-
ларията на ОбС Балчик 
подписка от 10 общин-
ски съветници, водени 

от Даниела Василева 
Пеловска /независим 
общински съветник/, а 
именно: Георги Златев 
Георгиев; Ивелин Пей-
чев Ройдев; Гюлчин 
Фахри Адем; Атанас 
Илиев Атанасов; Мар-
гарита Калинова Ви-
чева; Иванка Георгиева 
Бързакова; Нури Кема-
лов Мустафов; Гюнай 
Мюмюн Узун; Стефан 
Панайотов Диков.
В подписката е посоче-
но, че председателят с 
мандат от 2016 до 2019 
г. от постъпването си на 
длъжност /11.10.2016 
г./ не е внасял отчети 
за дейността на ОбС 

Балчик, което е длъжен 
да прави на всеки 6 ме-
сеца. 
 Извънредното засе-
дание започна с избор 
на председателстващ. 
За такъв бе избран об-
щинският съветник 
Велко Михайлов. Той 
даде думата на общин-
ския съветник Дани-
ела Пеловска, която 
най-неочаквано заяви, 
че оттегля своя глас от 
подписката. След нея 
това направиха Атанас 
Атанасов, Нури Ке-
малов и Гюнай Узун. 
Никой от тях не се обо-
снова защо се оттегля 
от подписката: дали 

Виктория Войтович /лауреат на Първия МФ „Българско наследство“ в Балчик, директор на 
фестивала „Облаче ле, бяло“ в Тараклия, Молдова/, Маруся Костова /директор на МФ „Българско 
наследство“ Балчик, България/ и Росица Щалтева /секретар на МФ „Българско наследство“ Бал-
чик, България/ връчиха ваучери за участие в IV МФ „Българско наследство“на 13 наградени деца 
от 4 възрастови групи: 1. Сарсаман Вилена - с. Албота де Сус; 2. Коршунова Виктория - с. Валя 
Пержей; 3. Кирова Мария - г. Тараклия; 4. Костин Анна -  г. Тараклия; 5. Петкова Ирина - с.Валя 
Пержей; 6. Врагалева Дарья  - г. Твардица; 7. Тодорова Мария  - с. Валя Пержей; 8.Кирова Анаста-
сия  - г. Тараклия; 9. Закон Героргий  - г. Тараклия; 10. Куртева Анастасия  - с. Валя Пержей; 11. 
Николова Ксения - с. Валя Пержей; 12.Тулуш Дмитрий  - г. Тараклия; 13. Диана Михайлова  - с. 
Валя Пержей. Фото: Регионална библиотека град Тараклия

поради лични мотиви 
или натиск от полити-
ческите партии, които 
представляват.
Предполагаше се, че 
ако се беше стигнало до 
гласуване, то за предс-
рочното прекратяване 
мандата на Илиян Ста-
ноев щяха да гласуват 
16 души. Но борбата за 
нов председател щеше 
да бъде ожесточена 
между трима . 
Шоу нямаше, но из-
губено време имаше. 
Изгубено време, кое-
то нашите избраници 
трябваше да посветят 
на ползу роду.
       Маруся КОСТОВА 

Лъх на Коледа!
На  16 декември 2017 г. 
в концертната зала на 
ТИЦ „Мелницата” Бал-
чик ще гостува Дам-
ската хорова формация 
„Мистика“ от Добрич и 

хор „Черноморски зву-
ци“ Балчик, които ще 
създадат с концертните 
си изпълнения свежо 
коледно настроение, от 
което имаме неистова 

нужда и го очакваме 
като досегашните ко-
ледни инициативи „На 
чаша вино с коледни 
песни”.
Начало 11.00 ч.

Застрахователно дружество осъди 
община Балчик заради дупка на пътя

Окръжен съд - Добрич по-
твърди решение, с което 
община Балчик е била осъ-
дена да плати на застрахо-
вателно дружество сумата 
от 494.14 лв., заедно със 
законната лихва, за щета 
по автомобил, причинена 
от необезопасена дупка на 
уличното платно. Граждан-
ското дело е било заведено 
в Районен съд - Балчик по 
иск на застрахователното 
дружество, изплатило обез-
щетение на собственика 
на колата. Съдът в Балчик 
е уважил иска, като е осъ-
дил Общината да плати и 
направените по делото раз-
носки в размер на 627 лева. 
Решението на първоинстан-
ционния съд е обжалвано от 
община Балчик с мотив, че 

то е постановено в противо-
речие със събрания доказа-
телствен материал. 
След като се запозна с да-
нните по делото, Окръжни-
ят съд прие за установено, 
че инцидентът е станал в 
тъмната част на 19 август 
2015г., при движение по 
ул.„18-та” във вилна зона 
„Сборно място“, община 
Балчик. Водачът на лек ав-
томобил „Порше“ преми-
нал през несигнализирана 
и необезопасена дупка на 
пътното платно, в резултат 
на което били увредени 
предна гума и джанта на 
автомобила. Съдът отчете, 
че по делото липсват дан-
ни водачът да се е движел 
с превишена скорост, да не 
е съобразил пътните усло-

вия, да е бил под въздейст-
вието на алкохол. Шофьор-
ът е карал със скорост 20-30 
км/ч, но пътят бил в много 
лошо състояние - в негово-
то, а и в насрещното платно 
имало дупки. Макар и да 
опитал, той нямал възмож-
ност да избегне дупката в 
своето платно, при което 
спукал гума и едва успял 
да се придвижи до крайна-
та точка на пътуването си. 
Собственикът на колата е 
получил застрахователно 
обезщетение за нанесе-
ните по автомобила щети 
в размер на 494.14 лева. 
Впоследствие застрахова-
телната компания е завела 
иск за същата сума срещу 
собственика на пътя в лице-
то на община Балчик.


