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Áàë÷èê è “Æèâè ëåãåíäè”
íîâèÿò ôèëì íà Íèêè Èëèåâ

"Живи легенди" е филм за 5-ма приятели, които са израснали в Балчик и се
срещат 15 години след абитуриентския си бал. Те имат неочаквана среща,
когато правят равносметка и установяват, че са пропуснали много неща и
преобръщат живота си по забавно-драматично и приключенски начин. Ав-
торът на филма Ники Илиев го определя като филм на надеждата. В офици-
алният трейлър на филма и рекламни клипове се вижда, че част от сцените са
заснети в Балчик. Неизменно присъстват познати места от крайморската
алея,  панорамно е сниман града от въздуха, кадри от района на болницата и
др. места. Очаквайте  филма от 14 февруари по кината.                balchik.com

Павел е тридесет и няколко годишен мъж, работещ на висок пост в елитна
банка. Един ден претърпява инцидент и изпада в кома. Когато се събужда се
оказва, че има частична амнезия и не си спомня нищо след абитуриентския
си бал. Следователно хората, които той чувства като най-близки в момента са
бившите му съученици. Той решава да се върне в родния си град, за да ги
открие. Пристигайки там установява, че те отдавна са поели в различни по-
соки, прекъснали са връзката помежду си и за най-голямо негово учудване
са направили редица компромиси със себе си. С детския си начин на мисле-
не Павел решава да ги върне към тийнейджърските им години като ги забър-
ква в поредица от щуротии, които преобръщат живота им по неочакван
дори и за него начин.

Ïîêàíà çà îáùåñòâåíî îáñúæäàíå íà
áþäæåòà íà Îáùèíà Áàë÷èê çà 2014ã.
Община Балчик отправя покана за обществено обсъждане на бюджета за 2014 год.,

което ще се проведе на 27.01.2014 год. (понеделник) от 16.30 часа в Заседателна зала на
Общински съвет - Балчик.

Ñúîáùåíèå çà ïðîìÿíà â ìàðøðóòíî

ðàçïèñàíèå ïî ëèíèè ¹3 è ¹4
Община Балчик предоставя на Вашето внимание проект за промяна в маршрутни раз-

писания по градски линии №3 и №4. Проектът е изготвен във връзка с писмо с вх. №63-68-
63/28.11.2013г. от превозвача "Пътнически Превози" ЕООД, който обслужва градските линии. Предло-
жението включва:    1. Закриване на Линия №4, тъй като няма интерес от страна на пътниците към
линия с такъв маршрут    2. Увеличаване на броя часове по Линия №3, тъй като има необходимост от
допълнителни курсове по тази линия в часовете 07.00, 11.00, 14.00, 17.00 /от Ново гробище/ и 07.30,
11.30, 14.30, 17.30 /от пл. "Рибарски"/. В срок до 15.02.2014г. можете да депозирате в Община Балчик
вашите писмени становища и мнения за предстоящата промяна.    Съгласно чл.8, ал.1 от Наредба №2
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени прево-
зи на пътници с автобуси, след обсъждане от назначена от кмета комисия, проектът се внася за разгле-

Íîâà çàùèòåíà ìåñòíîñò
“Àðîìàòíà ìàòèîëà” êðàé Áàë÷èê

Ñúîáùåíèå
На 10.02 2014 г. от 18.00 ч. в салона на НЧ “Паисий Хилендарски” ще се проведе годишно отчетно

събрание на ФК “Черноморец”- гр. Балчик, при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността през 2012 г. и 2013г.
2. Разни При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, един час по-късно, на същото

място и при същия дневен ред.                                                                                От Управителния съвет

Нова защитена местност " Ароматна матиола"  на площ от 200 декара в землището на Балчик се
обособява със заповед на министъра на околната среда и водите от май/2013. Многогодишното треви-
сто растение е критично застрашено и е защитено съгласно Закона за биологичното разнообразие.
Целта е опазване на този вид и неговото местообитание. Има сиво-бели листа и  жълтеникави  цветове.
Единственото място у нас, където е разпространено, са склоновете на Северното ни Черноморие, от

Балчик към местност Зеленка до нос Калиакра,  община Каварна. Отрицател-
но действащите фактори са туристическата и инфраструктурната дейност, ма-
совото залесяване с инвазивни видове. Територията, която обитава, попада в
Натура 2000. В границите на новата защитена местност се забранява промяна
предназначението и начина на трайно ползване на земята, проучвания и до-
бив на подземни богатства, строителството, поставянето на временни обекти.
Другото, което не се разрешава в "Ароматна матиола", е внасяне на не мест-
ни видове, паша на домашни животни от 1 март до 31 юли, разкопаване и
залесяване, а също и палене на огън и устройване на биваци. Нарушителите
ще се наказват съгласно Закона за защитените територии. Контролът се осъ-
ществява както от РИОСВ - Варна, така и от страна на общините, в чиято
територия попада местността.                                                                balchik.com

Многогодишно тре-
висто растение или по-
лухраст. Стъблата 15-50
cm високи, разклонени,
сиво-бяло наплъстени.
Листата 2-8 cm дълги,
продълговати, лировид-
но или пересто-изряза-
ни, от  двете страни гъс-
то сиво- бяло на плъсте-
ни . Съцветията с 10- 18
cm дълги, с 20- 30 цвята.
Цветовете с  4 гъстовла-
кнести чашелистчета и 4
жълтеникави, жълтени-
каво червени или жълто
- кафяви венчелистчета.

Плодът  сплесната шу-
шулка,  8-15  cm дълга.
Насекомоопрашващо
се растение. Размножа-
ва се със семена. Оби-
тава специфичен хаби-
тат - отворени тревни
съобщества на крайбре-
жни мергелни склонове
с каменисти излази. Вид
със слаба конкурентна
способност, срещащ се
в най-бедните на храни-
телни вещества, сухи,
слънчеви места. Попу-
лациите са фрагменти-
рани, заеманата площ е

Matthi ola odoratissima
под 10 km2, отделните
субпопулации са с площ
от няколко десетки кв. m
до 0,1(1) ha. Разпростра-
нение в България Чер-

номорско крайбрежие (
Сев.  - между Балчик и
местността  Зеленка при
нос Калиакра); до 50 m
н. в.




