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СЪОБЩЕНИЕСЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с разпоредбата на Наредбата за В съответствие с разпоредбата на Наредбата за 
условията и реда за изтегляне от пазара на опасни условията и реда за изтегляне от пазара на опасни 
стоки и на основание издадената заповед с № 986 и стоки и на основание издадената заповед с № 986 и 
№ 987 от 3.11.2016 г. на председателя на КЗП№ 987 от 3.11.2016 г. на председателя на КЗП
„Ем-Ви 02” ЕООД  уведомява потребителите си, „Ем-Ви 02” ЕООД  уведомява потребителите си, 
че газови запалки с необичаен външен вид, във фор-че газови запалки с необичаен външен вид, във фор-
ма на тесте карти и запалки с лого на алкохолни ма на тесте карти и запалки с лого на алкохолни 
напитки, в правоъгълна форма, не отговарят на из-напитки, в правоъгълна форма, не отговарят на из-
искванията по БДС  ЕN 13869:2002+11:2011 и БДС  искванията по БДС  ЕN 13869:2002+11:2011 и БДС  
ЕN ISO 9994:06 /А/: 2009.ЕN ISO 9994:06 /А/: 2009.
Потребителите могат да върнат в търговския Потребителите могат да върнат в търговския 
обект закупените стоки от този вид, в срок до 14 обект закупените стоки от този вид, в срок до 14 
дни от публикуването на съобщението.Адрес: град дни от публикуването на съобщението.Адрес: град 
Балчик, магазин „Българска роза”, алея „Дамба”.Балчик, магазин „Българска роза”, алея „Дамба”.

Още едно хубаво представяне на Още едно хубаво представяне на 
гр. Балчик на национално ниво - гр. Балчик на национално ниво - 

София, 20.11.2016 г.София, 20.11.2016 г.

Среща на балчишкия отбор „Здравец“ с председател Среща на балчишкия отбор „Здравец“ с председател 
Ани Първанова и методик Димка Малева и отбора на Ани Първанова и методик Димка Малева и отбора на 
ж.к.“Люлин“ гр.София, които винаги са в челните места ж.к.“Люлин“ гр.София, които винаги са в челните места 
на класирането, което прави Федерацията „Спорт за на класирането, което прави Федерацията „Спорт за 
всички“.                                              Фото: Людмила ПЕТРОВА всички“.                                              Фото: Людмила ПЕТРОВА 

 Балчишкият спортен 
клуб „Здравец” се върна 
от София,  където спор-
тистките от третата въз-
раст участваха в 12-тия 
пореден „Празник на 
спорта, здравето и дъл-
голетието”. И за пореден 
път СК „Здравец” доказа 
своята лидерска позиция 
в спортните организа-
ции на възрастните хора. 
Съставът беше сред най-
хубавите на зоналния 
преглед в Балчик, на 
държавния  в Димитров-
град и на заключителния 
празник в София. 
Балчишкият клуб от-

кри Празника на спорта 
в София, защото орга-
низаторите бяха решили  
да започнат с най-добри-
те групи. Нашата ком-
позиция „Пробуждане” 
получи много аплодис-
менти от публиката по 
време на изпълнението 
и много поздрави след 

него. Ние сме благо-
дарни от цялото си сър-
це за този голям успех 
на нашата методистка 
Димка Малева. Мотото 
на клуба тази година е 
„Спортуваме на въздух и 
в морска вода на пук на 
възрастта” и то отразява 
напълно отдадеността на 
спортистките към спорт-
ната програма. Всичко 
това дължим на личната 
всеотдайност на мето-
дистката Димка Малева 
и помощта от община 
Балчик, в лицето на кме-
та Николай Ангелов, за 
което му благодарим от 
сърце и го уверяваме, че 
добре ще представим Бе-
лия град и на други пре-
гледи и празници.
Празникът беше под 

патронажа на общи-
на София – този път в 
спортната зала на спор-
тен комплекс „Триадица” 
в Горна Баня. Подчер-

таваме името на Нели 
Ковачева, заместник-
председател на Българ-
ската асоциация „Спорт 
за здраве” (БАСЗ), която 
добре организира този 
пореден празник на пен-
сионерите-спортисти от 
цяла България. Броят 
на участниците не беше 
голям -  само 16 спорт-
ни клуба. За съжаление 
не пристигна спортен 
клуб „Калина” от Ва-
рна, който много добре 
представи своята ком-
позиция на държавния 
конкурс в Димитровград 
на 15.10.2016. Клубовете 
от Балчик-Кранево, един 
от съставите на Шумен 
и клубът на домакини-
те (Люлин) се срещнаха 
преди празника на обща 
вечеря. Имахме възмож-
ността да се запознаем и 
да се повеселим заедно.
Както винаги, има-

ше и почетни гости на 
празника: Цветан Мин-
ков – Председател на 
Съюза на пенсионерите  
2004, Десислава Илие-
ва – Генерален секретар 
на българска асоциация 
„Спорт за всички”, Лили 
Рашева – главен редак-
тор на вестник „Втора 
младост”, проф. Даска-
лова, Дора Овчарова от 

Института по обществе-
но хранене и Надежда 
Касабова – секретар на 
Съюза на пенсионерите 
2004.
Всички клубове полу-

чиха диплом за участие. 
Най-добрите три от тях 
получиха плакети - ние 
сме сред тях. Само три 
общини,  в лицето на 
кметовете си, получи-
ха специални плакети, 
между които е балчиш-
кият  кмет Николай Ан-
гелов.
Много пъти вече об-

ръщам вниманието си 
към факта, че Балчик е 
едно уникално място. 
Това малко градче няма 
толкова важни древни 
археологически обекти  
както например Римския 
амфитеатър в Пловдив, 
Кибела все още не е 
известна достатъчно, 
обаче Балчик е много 
привлекате лен за много 
хора. Тук се раждат или 
често идват талантливи 
хора, предимно худож-
ници. Самото място ся-
каш пробужда хората за 
творчество. Градът се 
слави с прекрасен хор 
„Черноморски звуци” с 
ръководител Валентина 
Георгиева и други хоро-
ве при пенсионерските 
клубове и читалища,  
танцовите състави на 
НЧ „Васил Левски 1959” 
Балчик, с худ.р-л Галина 
Гавраилова, художест-
вената студия на Вален-
тин Шалтев, фестива-
лите „Светът в детските 
длани”с директор Свет-
лана Атанасова, „Бъл-
гарско наследство”с ди-
ректор Маруся Костова, 
спортен клуб „Здравец” 
с методик Димка Малева 
и други колективи. Все-
ки път, когато се връщам 
от някакво пътуване, 
казвам на себе си „Аз 
съм толкова щастлива, 
че живея тук!”

  Людмила ПЕТРОВА

Община Балчик изпълнява проект 
по   Националната програма 

за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради

Започна санирането на 
2 многофамилни жилищ-
ни сгради в град Балчик, 
ж.к. Балик, бл.24, вх. А и 
Б и бл.26, вх. А и Б.
Общата стойност на 

проекта е 1 137 706,80 
лв.
Санирането на бл. 24 

ще изпълни фирмата 
„ДЕНИ КЪНСТРАК-
ШЪН“ ЕООД  гр.Варна, 

за 115 дни, а на бл. 26 – 
фирмата „БОРД“ ЕООД 
гр.Варна, за 120 дни. 
Дейностите ще бъдат 
контролирани от Общи-
ната – съобщи инж.Пла-
мен Сидеров. Ще бъде 
сменена дограмата и 
стените ще бъдат топло-
изолирани. В общите по-
мещения ще бъде ремон-
тирана ел.инсталацията.

Сдружението на 
ул.”Любен Каравелов” 
в Балчик не е получило 
все още положителен от-
говор за саниране, който 
трябва да даде Българ-
ската банка за развитие, 
а до втория етап за сани-
ране ще бъдат допуснати 
21 многофамилни здания 
от Балчк, 1-от с.Църква 
и 3 от с.Оброчище. /Б.Т./

Блок 24 вход А и Б и блок 26, вход А и Б в ж.к.“Балик“ Бал-Блок 24 вход А и Б и блок 26, вход А и Б в ж.к.“Балик“ Бал-
чик са на първи етап саниране.        Фото: Георги ЙОВЧЕВ чик са на първи етап саниране.        Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Стартира образователна 
програма за 2016/2017 

учебна година
За трета поредна година 

по съвместна концепция 
на Министерство на об-
разованието и науката и 
Висшия съдебен съвет на 
Република България Ок-
ръжен съд – Добрич ще 
вземе участие в провеж-
дането на Образователна 
програма под надслов 
„Съдебната власт – ин-
формиран избор и граж-
данско доверие. Отворени 
съдилища и прокурату-
ри“. 
Програмата е насочена 

към учениците от десе-
тите класове като част от 
учебния план по предмета 

Етика и право с цел пови-
шаване правната култура 
на подрастващите, придо-
биване на непосредствени 
впечатления за работата 
на органите на съдебната 
власт, запознаване с ос-
новните граждански пра-
ва и задължения. 
За учебната 2016/2017 

година за територията 
на град Добрич в обра-
зователната програма са 
включени ЕГ „Гео Ми-
лев“, ПМГ „Иван Вазов“, 
ФСГ „Васил Левски“ , 
СУ „Климент Охридски“, 
СОУ „Хр.Ботев Балчик. 

                                     /Б.Т./

НОВИ КНИГИ в 
Библиотеката на НЧ 

“П. Хилендарски 1870” 
Балчик

Библиотекарският 
екип приканва своите 
читатели, стари и ново-
записали се, както и тези, 
които ще се запишат, да 
видят новите книги, за-
купени през месец ноем-
ври от библиотеката.
Следете балчишките 

медии - за информация 
за декемврийските ме-
роприятия в НЧ „Паис-
ий Хилендарски 1870“ 
Балчик - призова Пламен 
Банчев, секретар на чи-
талището. 

Фото: Марияна
ГЕОРГИЕВА 


