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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

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
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 вторник се

извършват безплатни прегледи от очен
лекар  специалист - офталмолог. Всеки

клиент получава талон за 10% отстъпка
при втора поръчка или покупка.

 Тел: 0878 568 257

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà
 â ãðàä Áàë÷èê
 (äî êàôå “Àêðîçà”)

 PETYA NAILS

Èíòåðíàöèîíàëíîòî
âîåííîìîðñêî ó÷åíèå
“Áðèç 15” âêëþ÷âà è

Áàë÷èê

Националното военномор-
ско учение "Бриз 2015" , кое-
то е отворено за участие на
военноморските сили на стра-
ни членки на НАТО, започна
край Варна в петък.

В понеделник ВИП-съста-
вът от 30 човека на ръководс-
твото на „Бриз 15”, воден от
командира на Българските
ВМС контраадмирал Митко
Петев и командира на ВМС –
база комодор Мален Чубен-
ков, посетиха Балчишкия Дво-
рец и Ботаническата гради-
на. Обсъдиха на кръгла маса
хода на учението, част от ко-
ето ще бъде в акваторията на
Балчишкото море и небето над
града в края на седмицата.

Учението се провежда от 3 до
12 юли в териториалното мо-
ре, а българските ВМС учас-
тват с над 15 бойни и спома-
гателни кораби и катери, 2
вертолета и с над 1000 души
личен състав. В него вземат
участие и два самолета от бъл-
гарските Военновъздушни
сили и представители от Су-
хопътни войски.

Целта на учението е да се
подобри оперативната съвме-
стимост и взаимодействието
между ВМС на участващите
страни. Военните следват фи-
ктивен сценарий, който пре-
създава обстановка в различ-
ни точки от света. В учение-
то участват и ВМС на Гърция

с патрулен катер
"AITTITOS", ВМС на Турция
с подводницата "YILDIRAY"
и ракетният катер "ZIPKIN",
ВМС на САЩ с ескадрен ми-
ноносец "PORTER" и само-
лет от патрулната авиация P-
3C ORION, Първа постоянна-
та група кораби на НАТО с
три кораба: португалската
фрегата "FRANCISCO DE
ALMEIDA", холандската
фрегата "TROMP", както и
Втора постоянната група
противоминни кораби на НА-
ТО с четири кораба: турска-
та- фрегата "BARBAROS",
турския минен ловец "ENEZ"
и испанският минен ловец
"TAJO".                               /Б.Т./

Студио за маникюр,
педикюр,

ноктопластика,
 Балчик, ул.”П.К.Яворов”

№ 16 /срещу Горското
стопанство/

Тел. 089 4476 554

Интернационално военноморско учение “Бриз 15” Снимка: Радио Бургас

Êàê âúðâÿò ñòðîèòåëíèòå ðàáîòè â
“Òåêåòî”?

Направих проверка на
строителните дейности на
"Текето" в Оброчище. Ре-
конструкцията се движи
по план и предстои скоро
да се въведе в експлоата-
ция. Обектът е част от про-
екта за подобряване на ту-
ристическите атракции, а
стойността му възлиза на

близо 1,5 милиона лева.
Планираме засилена рек-
лама на това интересно
място, което ще привлече
повече туристи. То ще бъ-
де и сцена за провеждане
на различни културни съ-
бития.

Николай АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

Àñôàëòèðàíå - êúäå?
Тази седмица започва

асфалтирането на улици
в Балчик и селата от

общината. На среща
днес представители на
"Хидрострой" АД,
изпълнител на
строителните дейности,
представиха план за
работа пред кмета
Николай Ангелов. Стана
ясно, че ще работят два
екипа, като единият от
тях ще ремонтира
улиците в Балчик, а
трасетата в селата ще се
работят от друг екип на
фирмата.

Изцяло ще бъде
асфалтирана улица
"Бяло море" в Кранево.
На ремонт подлежи и

улица "Дунав" в
курортното селище.

Сумата за
строителните дейности
възлиза на близо 1 800
000 лева.

В момента се работи
по четвъртокласната
пътна мрежа на
територията на

община Балчик.
Отделените пари за нея
са 324 000 лева и са от

р е п у б л и к а н с к и я
бюджет.

Сава Тихолов,
Началник отдел

"Култура, протокол и
връзки с
обществеността"

Община

На осн. чл. 68 от НОРПУРОИ на
ОбС Балчик, приета с решение №
238/27.02.2009 г. по протокол № 27 от
27.02.2009 г. изменена и допълнена с
решение № 748 по протокол №59 от

Òúðã çà ïóíêò çà
èçâàðÿâàíå íà ðàêèÿ

17.02.2011 г. и съгл. решение №531 по протокол
№37 от 27.02.2014 г., заповед №777 от 24.06.2015 г. на
Кмета на Община Балчик, обявява публичен търг
с тайно наддаване за отдаване под наем на имот -
частна общинска собственост:

1. Пункт за изваряване на ракия с площ 40 кв. м. -
частна общинска собственост, актуван с АОС 156/
14.10.1998 г., намиращ се в ПИ номер 58270.501.591 по
кад. карта на с. Пряспя, при начална годишна наемна
цена в размер на 307,20 лв. без ДДС.

2. Срок на договора - 5 години
3. До участие в търга се допукат кандидати, които са

регистрирани по смисъла на Търговския закон и нямат
задължения към Община Балчик. Същите следва да
спазват предмета на дейност.

търгър ще се проведе на 20 юли 2015 г. от 10.00 часа
в залатана първия етаж в сградата на Общинска
администрация Балчик, пл. 21 септември 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12
лв. с вкл. ДДс, всеки работен ден от 2.07 до 15.00 часа на
17.07.2015 г. на касата на ОбА Балчик

Крайния срок за приемане на предложения за участие
е 17.07.2015 г. до 16.00 часа в информационния център
на ОбА Балчик и внасяне на депозит до 15:30 часа на
същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна оговорка и
педставяне на документ за закупена тръжна
документация

За справки: тел. 0579/7 10 54 Веселина Маринова

От 23 юни 2015 г. в срок
от 15 календарни дни ще
се премахнат съществу-
ващите стари паянтови
рибарски бараки и на тя-
хно място ще бъдат изг-

радени фондаменти и ще
бъдат поставени и обо-
рудвани нови съораже-
ния, тип “контейнер” за
съхранение на рибарски-
те принадлежности.

Çàïîâåä íà Êìåòà íà
Îáùèíàòà




