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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

Реджина 
Мария 

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

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на  диоприч-
ни 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

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Кметът Николай Ангелов /вляво/ и Михаил Димов /нач.- отдел „БФС“ и гл.счетоводител/  на обсъж-
дането на бюджета за 2019 г.                                                                                      Фото: Маруся КОСТОВА 

Сблъсък на съветници и 
кмета при обсъждането 

на бюджета за 2019 г.

„Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите групи
от Община Балчик“

 Във връзка приключване на проект „Насърчаване достъпа 
до заетост на уязвимите групи от Община Балчик“, финан-
сиран с Административен договор № BG05M9OP001-2.005-
0068-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бед-
ността и насърчаване на социалното включване“, процеду-
ра BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ ви каним на 
финална пресконференция, насрочена за 25 януари 2019 г. от 
11.00 часа в залата на Общинска администрация - Балчик.

Дошлите на обсъждането на бюджета бяха повече от други години. Фото: Маруся КОСТОВА 

Нападение на дежурен в 
Общината

На 14 януари – понеделник 
от 14.00 ч. в заседателната 
зала на Община Балчик  се 
проведе по инициатива на 
кмета Николай Ангелов 
предварително обсъждане 
на Бюджета на Общината 
за 2019 г., след като някои 
горещи точки бяха пламен-
но дискутирани на послед-
ната сесия на Общинския 
съвет. Тогава се отличиха 
изказванията на съветници-
те Атанас Жечев, Даниела 
Пеловска, Атанас Атанасов 
и Илиян Станоев. 
26 милиона и 44 хиляди 
лева е заложеният бюджет 
за 2019 година за Общи-
на Балчик. С почти два 
милиона повече от мина-
логодишния. Отчетът за 
2018 година възлиза на 20 

млн. 430 хиляди лева или 
с 5 милиона и 600 хиляди 
лева по-малко спрямо про-
ектобюджет’ 2019.Залагат 
се повече собствени прихо-
ди – 15,4 милиона, спрямо 
изпълнените близо 12,5 ми-
лиона за 2018 г.
 От такса битови отпадъци 
са записани 3,7 милиона 
лева, колкото са събрани 
и миналата. С над милион 
повече са разчетени от да-
нък придобиване на иму-
щество – общо 2,6 милиона 
лева. Почти без промяна 
са планираните средства 
от туристически данък  (1 
млн. 330 хил.лв.), от данък 
превозни средства – 800 
хиляди лева, данък недви-
жими имоти – 1,950 млн.лв.
При обсъждането присъст-

ваха много повече хора, 
в сравнение с минали го-
дини, когато се правеха 
обществени обсъждания 
на бюджета или актуали-
зациите му. Надделяха 
популистките изказвания. 
На всички стана ясно, че 
предизборната кампания за 
местна власт е започнала и 
че на предстоящата сесия 
отново ще се дуелират съ-
ветниците от различните 
партии срещу кмета, за да 
видят избирателите колко 
много мислят те за тях. 
Главните нападки бяха за 
отделените пари за футбол-
ния отбор „Черноморец”, 
който благодарение на тях 
да продължи да играе в „Б” 
група.Футболните пари се 
препращаха за асфалтиране 

на улици, за социални по-
мощи, за детски площадки 
и пр. 
Членовете на Управител-
ния съвет на ФК „Черно-
морец” Симеон Симеонов, 
Антон Христов, Августин 
Кръчмаров и Александър  
Янков изразиха възмуще-
нието си от политизиране-
то на въпроса за съществу-
ването на професионалния 
футболен отбор и от отно-
шението на болшинството 
от съветниците, които са 
избрани от всички граж-
дани и трябва да работят 
за балчишката кауза, а не 
да използват позицията си 
срещу кмета и футбола, за 
да издигат своите партийни 
лозунги.
                Маруся КОСТОВА

На 14 януари, около 16:30 
часа е получено съобще-
ние, че неизвестен извър-
шител е влязъл в сградата 
на община Балчик и е на-
несъл удар с парче гранит 
на дежурен по Община. 
Вследствие на инциден-

та, пострадалия е прегле-
дан във ФСМП Балчик 
и освободен за домашно 
лечение. 
От проведените незабав-
ни ОИМ и ПСД е уста-
новен извършителя на 
деянието. С полицейска 

мярка за срок от 24 часа 
е задържан 33-годишен 
мъж от град Балчик, из-
вестен на МВР. Работата 
по случая продължава в 
условията на досъдебно 
производство по описа на 
РУ МВР Балчик.

Възродете Неврологичното отделение!
Уважаеми Г-н Кмет, уважаеми общински съветници, уважаеми Г-н Управител на 
МБАЛ-Балчик! 
Преди известно време Неврологичното отделение в МБАЛ-Балчик беше закрито. 
А имаме прекрасни медицински специалисти, база, техника! 
Моля Ви, в името на здравето на жителите на общината, преодолейте 
бюрократичните пречки и възродете отделението!

 Ралица Костадинова 

Два проекта започват да се изпълняват по 
Програма”  INTERREG V-A Румъния-България 

2014 – 2020” и ползата за Балчик е голяма!
В срок до 25 януари 2019 г. 
се приемат оферти за бла-
гоустрояване на Дамбата /
алеята от Мелницата до 
Двореца/. Стойността на 
благоустрояването ще бъде 
1 246 721 лв. Обществе-
ната поръчка е по проект 
„Синергия на природата и 
културата – потенциал за 
развитие на трансгранич-
ния район” по Програма 

INTERREG V-A Румъния – 
България 2014-2020 г.
В срок до 28 януари 2019 г. 
се приемат оферти за СМР: 
панорамен път за Кавар-
на до границата на двете 
общини /5 км./; отсечка-
та за комплекс „Тузлата” 
/2 км./; част от уличната 
мрежа на град Балчик – 
пл. „Рибарски”, участъ-
ци от л.”Приморска” и 

ул.”Черно море”.
Стойността на поръчката е 
4 540 251 лв. без ДДС. 
Обществената поръчка е 
по проект „Подобряване на 
връзката на третични въ-
зли Мангалия и Балчик до 
TEN –T инфраструктура” 
по Програма INTERREG 
V-A Румъния-България 
2014 – 2020.
                                      /Б.Т./


