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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  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 заседание, проведено 
на 25 февруари 2021 г., 
общинските съветници 
гласуваха предложения 
от администрацията бю-
джет за настоящата 2021 
година. 
Общият размер на финан-
сите на Общината въз-
лиза на 26 786 000 лева. 
Приходите от държавната 
хазна ще бъдат 12 785 371 
лева, а сумата за делеги-

Бюджетът на Община Балчик за 
2021 година бе приет 

 Близо стогодишният фронтовак от Втората световна война редник Петър Гатев от 
с.Сенокос, общ.Балчик получи мартеница и подаръци от редакцията на в.“Балчишки те-
леграф“, които му връчи майор оз Георги Йовчев.                               Фото: Маруся КОСТОВА 

Предлагаме Ви:
*МАНИКЮР * ПЕДИКЮР
* НОКТОПЛАСТИКА
* ПОЧИСТВАНЕ НА ВЕЖДИ
* ЛИЦЕВ МАСАЖ *  КОЛА МАСКА
* АПАРАТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕ
Студио за красота „Кокона” 

До членовете на РПК „Черно море“ град Балчик
 ПОКАНА

      На основание чл.25 ал.1 и чл.27 ал.1 във връзка с чл.28 ал.1 от Устава на 
РПК „Черно море“ град Балчик и Решение №25 по Протокол № 6 от 15 яну-
ари 2021 година на Управителния съвет на РПК „Черно море“ град Балчик.
       Управителният съвет свиква членовете на РПК „Черно море“ град 
Балчик на Редовно Общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе 
на 26 март 2021г./петък/от 16.00 часа в сградата на РПК-управление, нахо-
дяща се в гр.Балчик ул. „Иван Вазов“№ 3, при следния
                                               ДНЕВЕН РЕД:
       1.Утвърждаване решения на УС на РПК „Черно море“ за приемане на 
нови членове и за прекратяване на членство на членове на РПК „Черно 
море“.

                           Докладва: Председателя
        2.Отчет на УС на РПК „Черно море“ за дейността на РПК „Черно море“ 
през 2020 г.

                           Докладва: Председателя
        3.Годишен финансов отчет на РПК „Черно море“ за 2020 г. и предло-
жение за разпределение на печалбата.

                           Докладва: Главния счетоводител
         4.Отчет на Контролния съвет на РПК „Черно море“ за дейността му 
през 2020г..Заключение по отчета на УС и годишния финансов отчет за 
2020г. на РПК „Черно море“.

                           Докладва: Председателя на КС
          5.Освобождаване от отговорност на председателя, членовете на УС и 
членовете на КС на РПК „Черно море“ за дейността им през 2020 г.

                            Докладва: Член на РПК
          6.Обсъждане на промени в Устава на РПК „Черно море“.

                            Докладва: Председателя или член на УС
           7.Избор на председател на РПК „Черно море“ с мандат от четири 
години- 2021-2025 г.
                            Докладва: Председател на комисия по предложенията
           8.Избор на членове на УС и КС с мандат от четири години- 2021-
2025г
                            Докладва: Председател на комисия по предложенията
           9.Избор на пълномощници за Общо събрание на пълномощниците 
на РКС гр. Добрич.
                            Докладва: Председател на комисия по предложенията
          10.Приемане на Основни насоки за развитие на РПК „Черно море“ 
през 2021г. и Програма за управление на РПК „Черно море“ през мандата 
2021-2025 г. от новоизбрания Председател на РПК.

                              Докладва: Председателя на РПК
           11.Разпореждане с недвижими имоти на РПК „Черно море“ и с вещни 
права върху тях.

                              Докладва: Председателя на РПК
Забележка: Ако не се явят необходимия брой членове на РПК, събранието 
се провежда един час по-късно, независимо от броя на присъстващите чле-
нове на РПК/чл.28 ал.2 от Устава на РПК/.
                                                       УС на РПК „Черно море“ гр.Балчик

рани от държавата дей-
ности е 11 605 071 лева. 
Заложените пари от суб-
сидии за капиталови раз-
ходи са 928 хиляди лева. 
Очаква се собствените 
приходи от данъци да са 
5 750 000 лева, а неданъч-
ните да възлизат на 6 529 
657 лева.
Община Балчик ще про-
дължи да дофинансира 
читалищната дейност. 

През 2021 година сумата 
за това ще бъде 269 328 
лева. С 57 300 лева ще се 
дофинансира работата на 
Историческия музей.
Функция „Здравеопазва-
не“ е със стойност 886 
000 лева, като 800 хиляди 
от тях ще са за работа-
та на Многопрофилната 
болница в града.
Социалните дейности, 
сред които Домашен пат-

ронаж и клубовете на 
пенсионера, ще се финан-
сират с 485 хиляди лева.
Програмата за развитие 
на туризма, в която влиза 
организирането на поре-
дица от събития и фести-
вали, ще се осигури със 
сумата от 1 500 000 лева.
Целият протокол от 
заседанието на ОбС 
може да прочетете на 
стр.2,3,4 и 5.

На 15.02.2021 г. 
Община Балчик 
публикува на 
своята страница 
в Интернет Про-
ект на Програма 
за овладяване 
популацията на 
безстопанстве-
ните кучета на 
територията на 
Община Балчик 
2021-2025 г.
За интер е с у в а-
ните лица и ор-
ганизации могат 
да прочетат про-
екта, публикуван 
в раздел „Други 
обяви”.            БТ 


