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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

строите лствoремонтпроектиране

Îáùèíàòà ïîãàñè äâàòà ñè
ãîëåìè áàíêîâè êðåäèòà

На 13 ноември 2014 г. от
17.15 ч. учениците от III „а”
клас при СОУ „Христо Бо-
тев” Балчик поканиха сво-
ите родители, приятели,
гост от РУ  Полиция Бал-
чик, за да демонстрират
своите познания по безо-
пасност на движението.

Веднъж седмично тех-
ните учителки Юлия Ми-
ронова /кл.ръководител/
и Дилек Мехмедова/въз-
питател/ги учат на пътни-
те знаци и маркировки, на
законите за движение по
пътищата и най-вече на то-
ва, което децата трябва да
знаят като участници в дви-
жението на хора и авто-
мобили заедно на пътя.

Учениците отговориха
на ред въпроси, задава-
ни от г-жа Миронова. Те
се надпреварваха да вди-

Îòêðèò óðîê ïî áåçîïàñíîñò
íà äâèæåíèåòî

Открит урок на  III “А” клас при СОУ “Христо Ботев” гр. Балчик с класен ръководител Юлия
Миронова и възпитател Дилек Мехмедова. фото: М. КОСТОВА

гат ръка и да обясняват
една или  друга пътна си-
туация, която бе включе-
на в компютърната пре-
зентация на тема „Безо-
пасност на движението”.

Със звънливи гласчета
изпяха песен за полица-
ите, които контролират
пътното движение. След
това пяха за родината, за
училището и семейство-
то. Родителите им може
да бъдат спокойни – де-
цата им могат да бъдат
самостоятелни  и без
проблеми да намерят и
пресекат пешеходната
пътека, да се оглеждат за
другите участници в дви-
жението, да търсят съве-
та на полицаите или по –
възрастните край тях.

Красимир Кирилов , на-
чалник група “Охранител-

на  полиция” от РУ Поли-
ция Балчик,  поздрави
учениците за усърдието,
с което са научили най-
важните неща за безопа-
сното движение и че от-
критият урок много му
е харесал. Той даде пре-
поръки на учениците
как да пресичат улицата,
когато има спрял автобус
или микробус, как да се
предвижват през заледе-
ните улици, когато дойде
зимата.

С олекнали сърца, до-
волни от това, че децата
знаят с всеки изминал ден
все повече и все по-поле-
зно за тях, присъстващи-
те на тържеството благо-
дариха на учителките
Миронова и Мехмедова
за положения от тях труд.

Маруся КОСТОВА

(до кафе “Акроза”)
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

Общинският съвет в
Балчик прие отчета на
администрацията за ка-
совото изпълнение на
бюджета към 30 септем-
ври 2014 г. Към тази дата
изпълнението на бюдже-
та възлиза на 15 063 199
лева и надвишава изпъл-
нението към същата дата
на 2013 година с над 1,3
млн. лева.

В доклада, представен
пред съветниците, се от-
чита продажбата на ак-
циите в ”Албена” АД,
осигурили приход от

15 836 265 лева.
 С най-голям дял в из-

пълнението на отчетния
период от данъчните
приходи са тези от данък
върху недвижимите
имоти 36.23%.

От неданъчните прихо-
ди най-голямо е изпълне-
нието от такса за битови
отпадъци - 1 912 475 лева
или 44,26%. Приходите
от концесии са 651 383
лева, а постъпленията от
продажба на земя - 491
121 лева. 150 хиляди ле-
ва са получени от глоби,

санкции и наказателни
лихви. Сред направени-
те разходи водещи са
тези за работни запла-
ти и осигуровки, а 27%
от общата издръжка са
за вода, горива и
ел.енергия. Бе отчете-
но, че предсрочно са
погасени двата големи
кредита, които Общи-
ната изтегли.

Сава Тихолов,
Началник отдел

“Култура, протокол и
връзки с обществено-

стта”

За пореден път члено-
вете на Клуба на учите-
лите – пенсионери про-
ведоха едно от най-въл-

Òúðæåñòâî íà ó÷èòåëè - þáèëÿðè

Тържество на учители - юбиляри от Община Балчик: Ангел Събев (председател на ОбС на
пенсионерите в Община Балчик), Ани Иванова, Росица Велянова, Гергина Началникова, Иванка
Атанасова, Живка Нейчева, Иванка Иванова (председател на клуба на учителите), Павлина Мицева,
Желка Карачевийска, Митка Вълчева, Маруся Костова. фото: Марияна ВЪРБАНОВА

нуващите за всички
тържества – честване
на учители – юбиляри
за изтеклата календарна

година.
На 6 ноември 2014

г.една от залите на
ресторант „Лотос”

Балчик се изпълни с
учители , колеги,
общественици,

/продължава на стр. 2/




