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Макар и в криза, бъл-
гарката винаги е нами-
рала сили и смелост да
отпразнува традицион-
ните празници.

Така беше и тази го-
дина. В чест на 8 март –
Ден на жената майка,
сестра, добра домакиня
в семейството и не на
последно място люби-
ма на половинката си.

Както винаги най-акти-
вни са пенсионерките.
По обяд се събрахме в ре-
сторант „Лотос”: Клуб №
1, Клуб на учителите,
Клуб „Младост”, Клуб
„Втора младост”, Клуб
„Гемеджи” и голяма част
от с.Дропла, за да отбе-
лежим 8 март – на брой
150 чл. от Общината.

Îòïðàçíóâàíå íà 8 ìàðò
Аз като най-дългого-

дишен председател на
Клуб № 1 открих търже-
ството с няколко ценни
мисли за жената. С ду-
мите: „Честит празник,
наздраве и за весело на-
строение”, празникът
започна. Присъстващи-
те мъже и младежкият
колектив от музиканти
създадоха много добро
настроение в залата.

Хора и танци от все
сърце се носеха в двете
зали. При първата почи-
вка на музикантите
Иванка Атанасова от
Клуба на учителите по-
здрави всички присъст-
ващи със собствено сти-
хотворение, а Данчо с
акордеона от с.Дропла

изпя подходяща негова
песен.

Човек не може да
опише в такива момен-
ти настроението на хо-
рата. В очите им личе-
ше, че се радват и са до-
волни, защото един ден
от тяхното сиво ежедне-
вие е преминало по-
различно.

В края на празника
Софка Денева изрази
благодарността си за до-
брата оргнизация.”Сър-
дечна почит и на персо-
нала на ресторант „Ло-
тос” и най-вече на тези
млади хора, които създа-
доха прекрасно настро-
ение. Благодарим ти,
Наско!

Христина СИВКОВА

Имаше тържество,
стихове и песни на те-
ма 3 март и 8 март.
Участваха децата на
селото и самодейците
на читалището. Гости

Í× “Éîðäàí Éîâêîâ - 1941 ã.”ñ.Çìååâî
îòáåëÿçà äâà ïðàçíèêà

бяха изпълнители от
ОУ „Антим I”гр.Бал-
чик.След тържеството
веселбата продължи с
музика, която оглася-
ше цялото село.

С радост, здраве да е
пълен родният ни край.
Поздравявам жителите
на с.Змеево.

Веселина ЙОВЧЕВА
Читалищен секретар

Самодейците и вси-
чки желаещи от село-
то жени отпразнува-
хме 8 март в ресто-
рант „Лотос” гр.Бал-
чик. Превозът бе по-
дсигурен от ПК „Уст-

Äðîïëåíöè ïðàçíóâàõà
рем” с.Дропла с пре-
дседа тел  Д им итъ р
Гаврилов Димитров.
В ресторанта Група-
та за стари градски
песни „Есенна възди-
шка” при читалище

„Велко А нгелов  –
1940 г.”поздрави вси-
чки пра з нува щи с
две песни.

Йорданка
СИМЕОНОВА

Читалищен секретар

На самия празник 8 март, в 11.00 ч. Стойка Георгиева, председател на
Клуба на военноинвалидите и военнопострадалите в гр.Балчик имаше гости.
Това бяха жени от нейния клуб, които споделиха мисли, тревоги и радости
от живота си и благодарност, че не са забравени в такъв ден, че и те имат
нужда от внимание и почит.

Почерпката беше повече от богата. За всички имаше малка финансова
помощ, цвете и картичка със стихове от Анелия Карабенчева.

Стойка Георгиева поздрави гостите и им пожела здраве и дълголетие. До
нови срещи в Клуба!                                                                                         /Б.Т./

Àâòîøêîëà “Âîëàí”
организира

шофьорски курсове, категория “B” и
“М”, възстановява контролни точки.

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

0877 795 616

На последната си се-
сия общинските съвет-
ници не гласуваха сбор-
ния бюджет на Община-
та за 2012 г. Петнадесет
съветници се въздър-

*** Нови стари новини Нови стари новини Нови стари новини ***

Îáùèíñêèÿò áþäæåò çà âòîðè ïúò íå å ïðèåò
жаха, а петима от БСП и
ВМРО гласуваха „за”
бюджета. Никой не даде
обяснение за отрица-
телния си вот. Само Си-
яна Фудулова /БСП/ по-

дчерта, че бюджетът е
трябвало да се гласува,
за да има развитие об-
щината. След нейните
думи всички присъст-
ващи кметове и кметс-

ки наместници напус-
наха демонстративно
залата, за да изразят не-
съгласието си с поред-
ното решение на об-
щинските съветници.

ОбС даде на сесията
си на 9 март разреше-
ние Църковното насто-
ятелство в с.Соколово да
кандидатства за финан-
сиране на проект за ця-
лостна украса на иконо-
стас и църковен мебели-
ар на църковния храм

Õðàìúò â ñ.Ñîêîëîâî -
ñ èçîãðàôèñàí èêîíîñòàñ

„Св.Св.Кирил и Мето-
дий”, построен изцяло с
дарителски средства.
Всички условия са на-
лице да бъде приложе-
на мярка 322 от програ-
мата за развитие на сел-
ските райони за перио-
да 2007 – 2013 г.

В задните редове на
седящите общински съ-
ветници се чу ропот
срещу участието на
Балчик в проекта
„Енергийна ефектив-
ност на градските логи-
стични услуги за мал-
ки и средни европейс-
ки исторически градо-
ве”-ENCLOSE, по про-
грама „Интелигентна
енергия за Европа”,
приоритет „Енергията
в транспорта”. Дори
общинският съветник

Áàë÷èê - ïàðòíüîð ñ íàä 12
ãðàäà â ïðîåêò çà åíåðãîå-
ôåêòèâíîñò íà òðàíñïîðòà

д-р Бекиров попита
кмета в какво се състои
проектът. Кметът обяс-
ни, че ще бъдат оценя-
вани транспортните
възможности на Общи-
ната с цел въвеждане на
енергоефективни тран-
спортни средства; ще
се направи план за въ-
веждане на енергоспе-
стяващи технологии;
ще има много голяма
обмяна на опит с ши-
роката общественост и
градовете – партньори.

Открити са 21-годиш-
ните балчиклии С.Р. и В.Т.,
които са нападнали на 19
февруари през нощта в
около 3.00 ч. бензиностан-
цията до кооперация „Чер-
но море- Балчик”. Те са за-
плашили с нож и завърза-
ли с тел за една колона де-

Áåíçèíäæèÿ çàïëàøåí ñ

íîæ è âúðçàí ñ òåë
журния бензинджия като
са взели 120 лв., монетник
и мобилен телефон. Съоб-
щението за грабежа било
подадено на тел. 112 и ве-
днага са взети оперативни
мерки и последвали неза-
бавни действия от страна
на полицията.

Служител на ЕОН –
България съобщава на
20 февруари в полици-
ята, че е откраднат ме-
ден проводник от елек-
трическо табло в с.Об-
рочище. Веднага е за-
държан младежът Б.Р.
на 18 год. от същото се-
ло. Образувано е досъ-
дебно производство.

Полицията арестува
благодарение на навре-
менно съобщение от
граждани, че четирима
младежи крадат желязо
от бивша лятна дискоте-
ка в Балчик. Това са Т.К.
на 21 год., Д.Д. на 22
год., В.Д. на 24 год. И

Êðàäöè íà ìåòàëè
М.Д. на 19 год. Всички
от Балчик.

Други трима полици-
ята задържа, когато кра-
дат железен редуктор от
рибарска лодка до при-
станището. Намерени са
и и са иззети инструмен-
тите, с които е извърше-
на кражбата. Арестува-
ни са вече известни на
полицията  криминално
проявени и осъждани за
различни престъпления
И.А. на 26 год., И.А. на
25 год. И А.А. на 35 год.
Задържани са за срок от
24 часа и срещу тях е за-
ведено досъдебно про-
изводство.

Информационният
център към библиотека
на НЧ „В.Левски – 1959
г.” предлага безплатен
интернет на читателите
си, набиране и отпечат-

Êîìïþòúðíè óñëóãè â
êâ.”Ëåâñêè”

ване на текстове, скани-
ране, ламиниране, по-
пълване на анкетни кар-
ти на земеделски произ-
водители, запис на диск.

Заповядайте !!!

От 1 март до 30 юни
2012 г. е срокът, в кой-
то се плаща първа вно-
ска на Данък върху не-
движимите имоти /
ДНИ/, такса за битови
отпадъци /ТБО/ и Да-
нък върху превозните
средства за 2012 г. В
този срок се получава
5 % отстъпка. Плаща-
нето може да стане ка-
сово и безкасово

Вноските за плаща-

Ïëàùàíå íà äàíúöèòå
не на патентен данък
са както следва: пър-
ва вноска – 31 януа-
ри 2012 г.; втора вно-
ска – 30 април 2012
г.; трета вноска – 31
юли 2012 г.; четвърта
вноска – 31 октомв-
ри 2012 г.

Справки може да се
направят в „Общинска
данъчна служба” към
ОбА или на тел. 0579
7-28-49; 0579 7-10-88

Ст.специалистът Р.Цо-
нев от ОбА уведомява,
че е започнала пререги-
страцията на пчелните
семейства и всички
пчелари трябва да пода-

Ïðåðåãèñòðàöèÿ íà ï÷åëíèòå ñåìåé-
ñòâà è íà äîìàøíèòå êó÷åòà

дат съответните декла-
рации в Общината. За
домашните любимци
таксата е 10 лв. за годи-
ната. Справки на
тел.0579/7-10-45

„Лайтхаус” голф край
Балчик съобщава, че за-
почва от 15 март голф
сезонът. Предлагат се

Ãîëô ñåçîíúò çàïî÷âà
пакети за 16-18 март, ко-
ито включват две нощу-
вки, закуска, вечеря, ма-
саж и интересен голф.

Въпреки че не гласу-
ваха бюджета на Общи-
ната общинските съве-
тници гласуваха да запо-
чне да се харчи от него.
Най-напред за гориво

Äàðåíèå ãîðèâî îò Îáùèíàòà
на полицейските авто-
мобили в Балчик и Ал-
бена, за Пожарната и
Граничния полицейски
участък, сектор „Про-
бация” – 7 600 л.

Въпреки че не е изве-
стно понятието самотна
майка, общинските съ-
ветници гласуваха само-
тните майки да плащат
15 лв. месечна такса за
детска градина; много-
детните семейства и де-
цата с увреждания или
на родители с уврежда-
ния ще ходят безплатно
на градина. Всички ос-
танали ще плащат такса
от 35 лв., въпреки аргу-

Òàêñàòà çà ÖÄÃ å 35 ëåâà
ментираното предло-
жение на общинския
съветник Ив.Бързакова
сумата да бъде 25 лв.

В Общината има 14
детски градини с 800
деца, разпределени в 34
групи.

През 2011 г. със съб-
раните 43 000 лв. не са
покрити даже 6 % от ця-
лостната общинска изд-
ръжка на градините, ра-
вняваща се на 718 000 лв.

В и К уведомява свои-
те клиенти от ж.к. „Балик,
че на 25 число ще пуб-
ликува на сайта на В и К

Ñúîáùåíèå íà Â è Ê
график за засичане на
водомерите .

Справка
http://bit.ly/zy1JNU

Покана до членовете на
РПК “Черно море” гр. Балчик

На 30 март 2012 г. (петък) от 16:00 ч. в залата на
снекбар “Круни” ще се проведе редовно общо
събрание с предварително обявен дневен ред.

Поканват се всички членове на РПК




