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Ïðåäëîæåíèå çà âçàèìîïîìîù
Обединени в борбата срещу дрогата , група от майки сблъскали се с

проблема “Наркозависимост” предлагат своята подкрепа за всички за-
висими, желаещи да се измъкнат от блатото и за техните родители и
близки, желаещи да им помогнат.

Ние можем:
1. Да дадем информация за места за лечение и за начина да се осъще-

стви връзка с тях;
2. Да изслушаме с разбиране;
3. Да споделим опит по въпроси , на които всеки търси своя отговор,

а именно:
- как да разберем, че децата ни употребяват наркотици;
- как да им  помогнем  да направят първата стъпка за лечение;
- как да ги  подкрепяме , когато са започнали  лечение;
Последната неделя  на всеки месец  от 13.00 часа  в клуба на пенсио-

нера на ул.”Дионисополис” № 3, една от нас очаква зависими или ро-
дители за първа среща, които могат да споделят проблемите си в  инди-
видуален разговор.

От 14.00 часа са редовните ни срещи.
За повече информация тел: 0579/72160; 0885044574  Стоянка Йорданова

E-mail: maiki_balchik@abv.bg

Нови стари новини * Нови стари новини * Нови стари новини
Ùå áúäàò çàâúðøåíè

óëèöè â ñ.Êðàíåâî
Ще бъдат завършени

улици в с.Кранево
Община Балчик ще

сключи договор за кре-
дит от „Фонд за органи-
те за местното самоуп-
равление в България –
ФЛАГ” ЕАД, по силата
на който поема кратко-
срочен общински дълг
на стойност 849 486 лв.,

с цел реализация на
проект ”Изграждане на
канализация и рехаби-
литация на водопровод
и пътна настилка на
ул.”Черно море” в
с.Кранево и рехабилита-
ция на водоснабдител-
ната мрежа и пътна на-
стилка на ул.”Дунав” в
с. Кранево.

Íîâè ëèöà â Ñúâåòèòå íà äèðåêòîðèòå
Общинският съвет

освободи като членове
на Съвета на директо-
рите на АД „Тихия кът”
от квотата на Община
Балчик лицата Вален-
тин Пенчев и д-р Димо
Димов, а на тяхно мяс-
то гласува лицата Ва-
лентин Атанасов и Ен-
чо Стефанов.

От Съвета на дирек-
торите на АД „СПА
Център Балчик” от
квотата на Община
Балчик бе освободен
Димитър Пейчев Ди-
митров, а на негово
място бе гласувана Да-
рия Петрова Бабенкова.

При гласуване на по-
следната в ОбС се пов-

дигнаха много въпроси,
на които не бе отгово-
рено, дисциплината и
управленческото пове-
дение на някои общин-
ски съветници излезе
извън контрол и напра-
ви много лошо впечат-
ление на всички външ-
ни лица, присъствали в
залата.

Àïàðàòóðà íà Áîëíèöàòà

çà íàä 3 ìëí. ëâ.
Спечеленият проект

по оперативна програ-
ма „Регионално разви-
тие 2007-2013 г.” за пре-
устройство, ремонт и
инсталации на част от
сградата на МБАЛ Бал-
чик за оборудване със
специализирана апара-
тура ще струва 3 683
921.33 лв., от които Общи-
ната ще даде 42 104.09 лв.

До две години ще се
внесе модерна апара-
тура за ранна диагно-

стика и превенция на
злокачествените забо-
лявания. Ще бъде нап-
равено преустройст-
во, ремонт и въвежда-
не на мерки за енер-
гийна ефективност в
помещенията, където
ще бъде монтирана
новата техника. Ще се
помисли и за достъпът
на хора с увреждания
– сподели д-р Иво Вой-
чев,  управител на
МБАЛ Балчик.

Ïðîìÿíà â
Æèëèùíàòà êîìèñèÿ
На мястото на досега-

шните членове на коми-
сията общинските съве-
тници  Христо Н.Хрис-
тов и Ерджан Тургут бя-
ха избрани Силвия Ата-
насова и Исмаил Исма-

ил. Останалите членове
са Марияна Ангелова /
председател/, Елена Пет-
кова /секретар/и членове:
Десислава костадинова,
Веселина Великова и Лю-
бомир Лефтеров.

Ïðèåòà å Ïðîãðàìà çà óïðàâëåíèå
è ðàçïîðåæäàíå ñ èìîòèòå -

îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò
С 11 гласа „за” и 10

„въздържали се” без
малко да не се приеме
Общинската програма
за управление и разпо-
реждане с имотите – об-
щинска собственост
през 2012 г. Юристът на
ОбС Калоян Янакиев
подчерта, че с такъв ре-

зултат програмата се
приема. Общината оча-
ква приходи от наеми на
помещения, терени,
тротоарни такси и арен-
да на земеделска земя –
455 000 лв.; от продажба
на имоти общинска со-
бственост, учредено
възмездно право на

строеж, продажба на
жилищни имоти – 2 080
000 лв.; от технически
дейности /скици, разде-
ляне и обединяване на
имоти, заснемане на
имоти/, от оценки, от
обявления, от вписване
на договори в служби по
вписванията – 50 000 лв.

Ïðîäàâà ñå îáùèíñêè
èìîò â öåíòúðà íà

êâ.”Ëåâñêè”
Ще има търг за об-

щински имот от 1500
кв.м., намиращ се зад
бившия ресторант „Ба-
лик”. Пазарната оценка
е 32 978 лв., издадена от
независимия оценител
Георги Н.Недев. До

имота няма път и кана-
лизация. Пак на гърба на
бившия ресторант „Ба-
лик” има имот от 1250
кв.м., с пазарна оценка
27 500 лв., който също ще
бъде даден на търг за жи-
лищно застрояване.

Ïðîåêò çà ÏÑÎÂ
Àëáåíà

Спечелен е проект за
Рехабилитиране на Пре-
чиствателна станция за
отпадни води Албена”
на стойност 32 445 369.75
лв., което означава пре-
чистване на отпадните
води от с.Кранево и
к.к.”Албена” до опреде-
лените индивидуални
емисионни ограниче-
ния, посочени в разре-
шителното за заустване,
включително за осигу-
ряване на по-строго
пречистване с отстраня-
ване на биогенни еле-
менти от отпадъчните
води за агломерации над
10 000 е.ж., заустващи в
чувствителната зона –

Черно море. Ще се изг-
ради отвеждащ колектор
водоприемник на пре-
чистените отпадни води.
Ще се измести точката
на заустване на разсто-
яние 1 морска миля на-
вътре в морето.

Проектът ще бъде из-
пълнен на два етапа за
30 месеца.

По повод взетото ре-
шение на ОбС за одоб-
рение на ПУП-План за
застрояване на имот в
с.Църква/ПИ №78639.24.98/
кметът г-н Ради Радев удо-
влетворено произнесе:
„Нека да строи вила рус-
накът, селото трябва да се
разраства.”

Ïèÿí øîôüîð ñúñèïà
ïàíîðàìíàòà ïëîùàäêà

Както писахме и по-
казахме на снимка па-
норамната площадка
на завоя до червения
магазин /ул.”Г.Бенков-
ски”/ бе връхлетяна от
лек автомобил „Фолк-
сваген Голф”, шофи-

ран от И.М. с 2.21 про-
мила в кръвта. Той се
е отървал с драскоти-
ни и с шанса да не по-
лети над разположена-
та в ниското улица „
З.Зограф”. Всъщност
той не е можал да взе-

ме завоя надолу към
Болницата, но все пак
28-годишния младеж  е
бил с късмет, че не е
наранил себе си или
други хора. Пък пло-
щадката ще се възста-
нови от него, нали?

Êðàé íà ñåïòè÷íèòå ÿìè
До 1 май 2012 г. всички

домове трябва да свържат
своята канализация за отпа-
дни води с тази на улицата
чрез ревизионна шахта, ко-
ято е собственост на потре-
бителите. Всяко домакинс-
тво ще трябва да осигури
достъп на оператора да ша-
хтата, разположена в имота
или помещение за присъе-
диняване. Септичните ями
да се ликвидират иначе ще

се считат за незаконно стро-
ителство. Срокът за присъ-
единяване към новата кана-
лизационна система се отна-
ся до всички улици, ремон-
тирани по програма „ИС-
ПА”. Програмата е прик-
лючена, подписан е прото-
кол образец 16, издадено е
разрешение за ползване.
Всички недоизяснени въп-
роси може да отнасяте към
В и К на тел. 0884 399 080.

Áåç êîìåíòàð
Всички селски ле-

кари ще плащат на-
ем за кабинетите си
по 32 ст. на кв.м. на

месец.
Същите са и цените

за  домашните
лекари и в Балчик.

Новините подготви: Екип 1
на  в-к “Балчишки телеграф”

Áúëãàðñêèÿò íàöèîíàëåí îòáîð
ïî ëåêà àòëåòèêà - çà êðàòêî â Áàë÷èê

На 26 януари българ-
ският национален отбор
по лека атлетика – юно-
ши и девойки, акустира
в Балчик. Това е шего-
вита метафора. Изпом-

ръзнали, тръгнали с ав-
томобили за междуна-
роден турнир в Буку-
рещ, младежите били
върнати от румънските
пътни полицаи на 120

км от Букурещ, поради за-
творените заради виели-
цата пътища. Назад през
Дуранкулак и Г.Тошево /
където остава половиният
отбор да нощува/и до Бал-
чик. Целта е на следващия
ден да започнат трениро-
въчен лагер в зала „Доб-
ротица” в Добрич.

Мениджърът на отбо-
ра Георги Павлов вед-
нага получава съдейст-
вие от националния ле-
коатлет от Балчик Анд-
реан Андреев. След ка-
то се настаниха в хотел
„Балчик”, постоплиха се
и си хапнаха умерено
като спортисти, бяха пе-
тимни да дават интер-
вюта и да изразят съжа-
лението си, че са изгу-
били много медали от
неявяването си в Буку-

рещ. В Лекоатлетичес-
кия клуб, носещ името
на баща му „П.Павлов”
Г.Павлов изрази задо-
волството си от това, че
има картотекирани над
93 деца и юноши, като
федерацията подбира
националния отбор спо-
ред нормативите.

Според една нацио-
нална състезателка на
3000 м. с препятствия
рекордът е 8.58 мин., но
за бяла състезателка же-
лания рекорд е 9.30 мин.
Пак според нея леката
атлетика е олимпийски
спорт № 1. В олимпиа-
дите участват с лека ат-
летика над 240 държави,
което доказва антично-
стта на този спорт и не-
говата вечност.

Маруся КОСТОВА

Òðåòè íîìèíàöèè
çà “Îáùåñòâåíèê

íà ãîäèíàòà - 2011 ã.”
За трета поредна

година Общинският
съвет, Общинска ад-
министрация и
в.”Балчишки телег-
раф” удостояват с на-
града „Общественик
на годината” гражда-

ни на Община Бал-
чик, изявили се с об-
ществената си дей-
ност. И тази година
мероприятието ще се
състои в ресторант
„Ел Симпатико” на 10
февруари 2012 г. от

12.00 ч. Освен инди-
видуални награди ще
има и една колектив-
на – това е моноспе-
ктакълът на Николай
Урумов „ За секса, по-
литиката и други про-
сташки неща”.

Поканени са всич-
ки общински съвет-
ници, работещи в
ОбА, номинираните
през 2009 и 2010 г.,
както и изявените
членове на клубове-
те през тази година.




