
ЛАФИ

БАЛЧИК, ГОДИНА XVII, БРОЙ 37 (730)ЦЕНА 50 стотинки20 октомври - 26 октомври 2011 г.

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

Ïîñåòåòå íîâîîòêðèòàòà

îïòèêà â ãð.Áàë÷èê
кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие

на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.

В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.

Тел. за контакти: 0878 568257

ВиК напомня на  сво-
ите абонати, че е необ-
ходимо да извършат за-
зимяване на водомер-
ните шахти в имотите си.
Препоръчваме ви къде-
то не се консумира во-
да да бъдат изпразнени
тръбите от възможно

най-ниската точка и да
се източи водата от водо-
мера от изпускателя на кра-
на /ако има такъв/ с цел пре-
дотвратяване на замръзва-
не на останалата вода.

Показанията на водо-
мерите няма да бъдат
засичани от инкасатори-

те, а ще се начислява
консумирана вода на
базата на минал период.
През пролетта след раз-
криването на водомер-
ните шахти ще бъде на-
правено изравняване.

Началник ВиК
Бакчик - инж. Касабов

Ñúîáùåíèå îò ÂèÊ

Д-р Светомир
МИХАЙЛОВ –

лекар:
Ще работя за

финансова ста-
билност на Об-
щина Балчик, за
предприемане на
спешни мерки за
гарантиране на

успешно прик-
лючване на фи-
нансовата 2011
година и по-леко
понасяне от да-
нъкоплатците на
тежестта от изте-
гления инвести-
ционен кредит.
Ще работя за на-

ÄÂÀ ÈÇÁÎÐÀ - ÄÂÅ ÏÎÁÅÄÈ -
Ñ ÁÞËÅÒÈÍÀ ¹2

Д-р Св. Михайлов: “Явявам се на
изборите, за да ги спечеля.”

маляване на да-
нъчната тежест
за жителите на
Община Балчик
и увеличаване
на приходите
чрез подобряване
на събираемост-
та. Ще работя за
ефективност при
разпореждане с
общинската соб-
ственост, за про-
зрачно управле-
ние на общината
и недопускане
на корупция, за
пълна прозрач-
ност при разход-
ването на средс-
твата от европей-
ските фондове и
програми.

За общинските съве-
тници на ГЕРБ, чете-
те на стр.3

Êìåòúò, êîéòî
íàïðàâè âñè÷êî çà

Áàë÷èê

“Èñêàì äà Âè ñëóæà,
äà ðàáîòÿ çà Âàñ -
Êîãàòî âëåçåòå â

Îáùèíà Áàë÷èê , äà ñå
÷óâñòâàòå

ðàáîòîäàòåëè íà
îáùèíñêèòå

ñëóæèòåëè, à íå
ìîëèòåëè”

Николай Ангелов

Защо се кандида-
тирате за кмет на
община Балчик?

Преди всичко искам
да кажа, че много тру-
дно стигнах до реше-
нието да се кандидати-
рам за кмет на общи-
на Балчик. Поощриха
ме и ме окуражиха те-
зи, които ме познават.
Много хора ме срещ-

наха, още преди да
съм подал документи-
те в избирателната ко-
мисия и ми казаха
“Нямах намерение изо-
бщо да гласувам, но
заради тебе ще отида и
ще гласувам за теб”
Благодаря на тези мои
приятели.

/Интервюто  про-
дължава на стр. 6/

Николай Ангелов,
който присъства на вси-
чки официални празни-
ци и тържества в клуб
„Хинап”, уважи и този
път поканата на Д. Ма-
лева, председател на
клуба и осъществи на 14
октомври предизборна
среща, която премина
много активно, с много
въпроси от бита и еже-
дневието на хората в не-
равностойно положе-
ние. На срещага присъ-
стваха общинският съве-

тник от БСП Атанас Же-
чев,  д-р Иво Войчев,
член на ОбС на БСП  и
съпругата на кмета - д-р
Румяна Малчева.  Нико-
лай Ангелов обеща, ако
остане кмет, да реши
проблема за по-подхо-
дящо помещение за
клуб, както и да отклик-
ва и помага и в бъдеще
според правомощията си.

/Материали за пре-
дизборната кампания
на Н. Ангелов, четете
на стр.2/




