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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

Отчетно-изборно събрание на 
МИГ Балчик-Генерал Тошево

 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

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

На 19 януари 2021 г. СНЦ 
„Местна инициатива гру-
па /МИГ Балчик-Генерал 
Тошево“ свика и проведе, 
на основание чл. 24 от 
Устава на Сдружението, 
Общо отчетно-изборно 
събрание на КВО в сгра-
дата на ТИЦ „Мелницата“ 
Балчик. Отчет за дейност-
та на МИГ Балчик-Ген. 
Тошево за 2020 г. за теку-
щите разходи и популя-
ризиране на стратегията 
за ВОМР и изпълнението 

на СВОМР прочете г-жа 
Росица Попова, изп. ди-
ректор на МИГ Балчик - 
Ген. Тошево. Събранието 
откри и успешно проведе 
г-н Валентин Димитров, 
кмет на Община Ген. 
Тошево, председател на 
Сдружението. В деловото 
ръководство на събрание-
то участва и кметът на 
Община Балчик г-н Нико-
лай Ангелов.
Събранието избра Упра-
вителен съвет в състав: 

1.Община Балчик, с пред-
ставител г-н Николай Ан-
гелов;
2.Община Генерал Тоше-
во, с представител  г-н  
Валентин Димитров;
3.НЧ „Йордан Йовков 
1941” с представител г-жа 
Веселина Йовчева;
4.”Евролес 74” ЕООД, с 
представител  г-жа Дими-
тричка Илиева Стоилова;
5.ЗП „Добрин Начев На-
чев”, с представител г-н 
Добрин Начев Начев;

6.”ТЕРА СН „ ЕООД, с 
представляващ г-жа Не-
вена Миткова Петрова
7.НЧ „Тодор Рачин-
ски-2011”, с представля-
ващ  г-жа Дарина Енчева 
Тодорова
Подробности за дейност-
та на „МИГ Балчик-Ге-
нерал Тошево” четете на 
стр.3 в интервюто с  из-
пълнителния директор 
г-жа Росица Попова. 
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/Продължава на стр.3/

Общо отчетно-изборно събрание на МИГ Балчик-Ген.Тошево. Делово ръководство на съ-
бранието: отляво надясно: г-н Николай Ангелов, кмет на Община Балчик; г-н Валентин 
Димитров, кмет на Община Ген.Тошево; г-жа Росица Попова, изп.директор. 
                                                                                                                     Фото: Маруся КОСТОВА

Новоизбраният Управителен съвет на МИГ Балчик- Ген.Тошево
1.Община Балчик, с представител г-н Николай Ангелов; 2.Община Генерал Тошево, с представи-
тел г-н Валентин Димитров; 3.НЧ „Йордан Йовков 1941” с представител г-жа Веселина Йовчева; 
4.”Евролес 74” ЕООД, с представител г-жа Димитричка Илиева Стоилова; 5.ЗП „Добрин Начев 
Начев”, с представител г-н Добрин Начев Начев; 6.”ТЕРА СН „ ЕООД, с представляващ г-жа Неве-
на Миткова Петрова 7.НЧ „Тодор Рачински-2011”, с представляващ г-жа Дарина Енчева Тодорова 

Започва ремонтът на 
велоалеята между 
Балчик и Албена

На 18 януари 2021 г. е 
подписан договор за 
изпълнение на проек-
та за възстановяване 
на велоалеята между 
град Балчик и курор-
тен комплекс Албена 
– съобщиха от Община 
Балчик. Общата сума на 
ремонтните дейности 
възлиза на 234 769 лева, 
а срокът, в който трябва 
да приключи работата, 
е три месеца. 
Алеята е с обща дължи-
на 8,7 километра, а ши-
рината ѝ е 3 метра. Тя е 
построена преди повече 
от 30 години и се е ком-
прометирала с времето. 

Ремонтът ѝ ще допри-
несе за безопасността 
на велосипедистите и 
ще затвърди района на 
Балчик като привлека-
телно място за велоту-
ризъм. 
Ремонтните дейности 
обхващат възстановя-
ване на 6 520 квадратни 
метра от асфалтовото 
покритие, което на мес-
та е напълно разруше-
но.  Велоалеята ще бъде 
маркирана по цялата 
дължина, ще бъдат мон-
тирани пътни знаци, 
регламентиращи дви-
жението по нея.
Екипът, който ще рабо-

ти на терена, ще извър-
ши разчистване на кло-
ни от храсти и дървета, 
фрезоване на кръпки от 
съществуваща асфалто-
ва настилка, полагане 
на асфалтобетон. 
Ще бъдат възстановени 
нарушените участъци 
до спирка „Изгрев“ и 
спирка „Овчаровски 
плаж“. 
В началото на велоале-
ята на спирка „Сборно 
място“ ще бъде монти-
рана информационна 
табела с туристически-
те обекти на община 
Балчик.
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