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ГЕРБ осигурява 1,5 млн. лева 
за нова канализация и 

водопровод в с. Оброчище

Проект за канализа-
ция и водоснабдяване 
на стойност близо 1,5 
млн. лева ще се реа-
лизира в c. Оброчище, 
Балчишко. Това съоб-
щиха на среща с жите-
лите на селото народ-

ните представители от 
ПП ГЕРБ Даниела Ди-
митрова и вицеадми-
рал Пламен Манушев. 
В нея участваха също 
общинският предсе-
дателят и председател 
на Общинския съвет в 
Балчик Илиян Станоев 
и кметът на Оброчище 
Данаил Караджов, из-
дигнат от ГЕРБ.

Проектът е одобрен 

от Предприятието за 
управление на дей-
ностите по опазване 
на околната среда /
ПУДООС/ и предстои 
да бъде финансиран. 
Той предвижда из-
граждане на канали-

зация и водопровод 
по улиците „Средна 
гора”, „Черно море” и 
„Ропотамо”. Включ-
ва реконструкция на 
улични водопроводи 
и изграждане на нови 
сградни водопроводни 

отклонения към съот-
ветните имоти. Общата 
дължина на предвиде-
ния за реконструкция 
водопровод е 946,50 
м., а на проектираната 
смесена канализация - 
1 040,00 м. Касае двете 
най-големи улици в 
селото, където живеят 
около 300 души. Там 
се намират и три от 
блоковете – два от тях 
с по 30 апартамента 
и един - с 16. Общата 
стойност на проекта е 
1 499 375,94 лв.

Жителите на Обро-
чище споделихажела-
ниетосида се осигу-
ри автобусна връзка с 
Варна. 

Настояха по-скоро 
да бъде ремонтиран 
пътят Добрич-Албена, 
по който пътуват две 
трети от работещите в 
курорта Албена. Има 
уверение от Минис-
терството на регио-
налното развитие и 
благоустройството, че 
пътят приоритетно ще 
бъде включен в про-
грамата за ремонт още 
през следващата годи-
на, увери вицеадмирал 
Пламен Манушев, кой-
то е и областен коор-
динатор на ПП ГЕРБ.

УЧАСТНИЦИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯ КОЛЕДЕН БАЗАР 
организиран от НЧ „Васил Левски 1959”, в подкрепа на Детско отделение 

на МБАЛ - Балчик 
Детски фестивал „Светът в детските 
длани” 
Елена Кирякова 
Кристина Баева 
Емилия Семова 
Петранка Атанасова 
ДГ „Здравец” гр. Балчик 
Красимира Владева 
НЧ  „Свобода 1897” с. Гурково 
ДГ „Дъга” с. Гурково 
2а, 3а и 4а клас на ОУ „Антим I” 
Антония Данаилова 
Венелина Енчева 
Мина Димитрова 
ДГ „Добруджанче” с. Дропла 
Галя Моралийска 
Йорданка Моралийска 
Татяна Плугарова 
Деспина Маринова 
Виктория и Иванка Бързакови 
Цветелина Ангелова 
Антония Костова 
Гюлчин Адем 
Геновева Митева 
Група "Слънчице" на ДГ "Знаме на 
мира" 

Магазин "Фея" 
ДГ "Чайка" гр. Балчик 
ЦНСТ гр. Балчик и НЧ "П. 
Хилендарски 1870"  
Цветарски магазин "Мелиса" 
Сладкарница "Шоколино" 
 "Бал - Клас" ООД 
Сапунджиеви 
Нели Панева 
Марияна Върбанова 
Стоянка Господинова 
Сладкарница „Преслава” 
Ресторант „Червените камъни” 
Танцов състав „Веселие” 
Стелияна Маринова-Петрова 
Райна Баева 
БК „Дизайн” 
Фото „Рич” 
Магазин „Феонекс” 
Книжарница „Еделвайс” 
Георги Киряков 
Ванеса Владимирова 
Християна Стайкова 
ЕТ „ВНЛ – РИЧ” Радослав Станчев 
Светлана Атанасова

 
Молим за извинение, ако сме пропуснали  
някого, който е донесъл изделието си  
непосредствено преди откриването на базара. 
Благодарим на всички отзовали се!  
Да сте живи и здрави!  
Успешна 2018 година! 

Младежите от ГЕРБ в Балчик 
осигуриха подаръци за 111 деца в 

неравностойно положение

Общинските съветници 
от Балчик с изнесена 

приемна

Изнесена приемна 
имаха общинските съ-
ветници от ГЕРБ от 
Балчик. 

Те проведоха среща 
с възрастните хора от 
клуба на пенсионера 
„Възраждане”. 

Участва и председа-
телят на Общинския 
съвет и общински 
председател на парти-

ята Илиян Станоев.
Един от проблемите, 

които пенсионерите 
поставиха, бе за ото-
плението в клуба, тъй 
като нямат климатици. 
Те настояват също за 
стъпала или парапет 
към паркинга до ос-
новно училище „Св. 
Св. Кирил и Методий”. 
Искат да се постави и 

заслон на спирка „Нов 
живот”.

Бяха поставени лич-
ни проблеми, както и 
много въпроси, свър-
зани с размера и ин-
дексирането на пен-
сиите.

Илиян Станоев се 
ангажира да съдейства 
за решаване на част от 
поставените въпроси. 

Подаръци за Коледа 
ще получат 111 деца в 
неравностойно положе-
ние от детските градини 
в Балчик, благодаре-
ние на традиционната 

благотворителната фо-
тосесия на Младежи 
ГЕРБ. Тя се проведе в 
началото на декември, 
като жителите и гос-
тите на морския град 

имаха възможност да 
си подарят незабравим 
Коледен спомен и да 
зарадват дете от семей-
ство в тежко финансово 
положение.

Коледните фотосесии 
се провеждаха в офисa 
на ПП ГЕРБ в Балчик, 
където бяха подредени 
приказни Коледни деко-
ри, изпълнени с много 
настроение и уют.Близо 
40 семейства се възполз-
ваха от възможността, 
като за снимка даряваха 
по 3 лева за децата на 
Балчик. Така, в края на 
инициативата събрани-

те средства възлизат на 
1180лв. С тях младежите 
от ГЕРБ в Балчик заку-
пиха подаръци за 111 
деца от детските гра-
дини в община Балчик. 
Малчуганите ще бъдат 
зарадвани с подаръци-
те, които са пожелали в 
писмата си до Дядо Ко-
леда. През последните 
дни офисът на ГЕРБ в 
Балчик се е превърнал в 
работилничка на Добрия 
старец и там неуморно 
се опаковат подаръци. 
След това те ще бъдат 
разнесени по детските 
градини в общината.


