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Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад

Тел: 7 22 89
 GSM: 0878 578 995

Тел: 7 22 88
 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Ôèðìà “Ñåâåðíà êîðîíà”
Âàðíà

организира в Балчик
курс за капитани на 20 БРТ

от месец Февруари

Èíôîðìàöèÿ
052 63 51 55,  0889 90 38 62,
0885 51 50 02,  0888 414 424,

0579 7 28 09 (Õîòåë “Áàë÷èê”)

Âàðíåíñêà ôèðìà îðãàíèçèðà
òðèìåñå÷åí êóðñ ïî ðóìúíñêè

åçèê. Ñïðàâêè: Òåë: 0579 7 28 62
(Õîòåë “Áàë÷èê”)

Banner Exide
Vesna Hagen

гр. Балчик
ул. “Камчия” 7
(срещу склад “Пато”)

тел. 0896 796 009
       0579 7 30 48

ÀÊÓÌÓËÀÒÎÐÈÀâòîøêîëà “Âîëàí”
организира

ø î ô üî ðñêè êóðñî âå, êàò åãî ðèÿ “ B”  è

“ Ì ” , âúçñò àí î âÿâà êî í ò ðî ëí è ò î ÷êè.

Всяка събота от 8.00 до 13.00 ч.
Тел: 0888 795 616; 0899 795 616

0877 795 616

След дълги разисквания
и две едночасови почив-
ки общинските съветни-
ци решиха балчишките
пенсионери и хора с ув-
реждания да пътуват с
карти за градския транс-
порт със 70 % намаление.
Безплатни карти за пъту-
ване от селата на Общи-
ната до Балчик и обратно

ще бъдат дадени на всич-
ки села по 1 карта, а на
с.Оброчище – 2 карти.

Безплатно по един
хляб на ден ще раздават
кметовете на селата по
тяхно усмотрение. Съ-
щото се отнася и за нуж-
даещите се в Балчик, ко-
ито ще бъдат определе-
ни от дирекция „Социал-

но подпомагане”.
Всички по равно ще

получат пари за дрехи
Средства за работно об-

лекло на стойност 300 лв.
ще получат всички на ръ-
ководни длъжности, на ек-
спертни длъжности и пер-
сонал, зает по трудови
правоотношения в ОбА.

/Б.Т./

Îáùèíñêèòå ñúâåòíèöè
ãëàñóâàõà “Çà”...

Повече за зимната сесия на 26 януари 2012 г. четете на стр.2

Ñòóäúò íå ãè ñïðÿ
На 27.01.2012 г. от 18.00

часа, в малката зала на чи-
талище „Паисий Хилен-
дарски”  Балчик, се про-
веде годишно отчетно съ-
брание на ФК „Черномо-
рец”  Балчик, при следния
дневен ред:

1. Отчет за спортната и
финансова 2011 година

2. Избор на управите-
лен съвет

 3.Разни.
По първа точка от дне-

вния ред думата бе даде-
на на председателя на УС
г-н Атанас Атанасов, кой-
то запозна делегатите на
общото събрание с пос-
тигнатите резултати в
спортно - състезателната
дейност на мъжкия отбор
на ФК „Черноморец”
Балчик и всички групи от
детско-юношеската шко-
ла на клуба. От предста-
вената информация ста-
на ясно, че всички отбо-
ри на ФК „Черноморец”
Балчик се намират на
незавидното 10  то мяс-
то във временното кла-
сиране в съответните
първенства, в които взе-
мат    участие.

Делегатите бяха запоз-
нати и с отчета на извър-
шените разходи за издръ-
жка на ФК „Черноморец”
Балчик. Информацията
не бе достатъчно подро-
бна, което не даде възмо-
жност да се придобие то-
чна представа за факти-
ческото финансово със-
тояние на клуба. Човек
остава с впечатлението,
че има информация, ко-
ято не би трябвало да ста-
не достояние на членове-
те на футболния клуб и
да получи публичност.

След прочита на ин-
формацията единствен
само г-н Иван Вълчинов-
ски, треньор в ДЮШ, из-
каза своето мнение за ра-
ботата в детско  юношес-
ката школа и проблеми-
те, които ги съпътстват,
както и за недобрата ор-
ганизация в конкретни
случаи по време на фут-
болните срещи и след тях.
Отбеляза, че добър и об-
надеждаващ за момента
е фактът, че има възпита-
ници от нашата школа, ко-
ито играят вече в юноше-
ските гарнитури на ПФК

„Черно море”  Варна, ка-
то Валери Вълев, вратар,
израснал с помощта на г-
н Петко Петков  треньор
на вратарите в ДЮШ на
ФК „ Черноморец”  Бал-
чик, както и възпитаници-
те на г-н Рафаил Кръстев
до осми клас  Димитър
Кирчев и Никола Дамя-
нов, като последният е в
проектонационалния съ-
став по футбол на Репуб-
лика България за юноши
до 17 години.

За избор на петчленен
управителен съвет, от де-
легатите на общото съб-
рание, бе предложена и
утвърдена тричленна ко-
мисия, с председател Ан-
тон Христов и членове
Тони Златков и Жечко Ди-
митров, която да органи-
зира и проведе избора.
Бяха направени девет пре-
дложения на членове на
общото събрание, които
да участват в надпревара-
та. В крайна сметка, след
проведеното гласуване,
бяха избрани и новите
членове на управителния
съвет: Атанас Атанасов,
Св. Андонов, Митко То-

шев, Симеон Димитров и
Августин Кръчмаров. По
късно след провеждане-
то на своето първо засе-
дание новият управите-
лен съвет избира за пред-
седател г-н Митко Тошев
и за негов заместник г-н
Симеон Димитров.

И след това проведено
отчетно-изборно събра-
ние остават много неиз-
вестни за бъдещето на
клуба. Вече като, че ли
стана традиция да не при-
състват представители от
управленските структури
на общинска админист-
рация Балчик или предс-
тавители на общинския
съвет Балчик, хора на ко-
ито могат да се зададат
въпроси или да се дадат
идеи и предложения за
подобряване на органи-
зацията на работа във ФК
„Черноморец”  Балчик
във всички посоки на дей-
ствие. Получените резул-
тати „говорят сами”!

Надеждите, както вина-
ги остават! Напред! Да
живее ФК „ Черноморец”
Балчик.

Павлин ПАВЛОВ




