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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

Международен 
форум за 
история, 

литература 
и фолклор 

тел. +359 899 655 249

Lucky’s 
кетъринг

Закусвалня “Хапката”
поръчки на тел. 0896 602632

0579/7 22 26
www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*
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 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 Оптика „Ювелир“ в град 
Балчик, кв.“Левски“ 
 (до магазин SHEF)

Г-н Петър Гатев /вляво/, ветеран от Втората скветовна война, по-
лучава признанието „Общественик на годината - 2018 г“, което му 
връчват г-н Николай Ангелов, кмет на Община Балчик и г-жа Маруся 
Костова, гл.редактор на вестник „Балчишки телеграф“ Балчик.  
                                                                                   Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Г-н Петър Гатев, ве-
теран от Втората све-
товна война, живеещ 
в с. Сенокос, общ.
Балчик, „Общественик 
на 2018”, ще празнува 
99-годишнината си на 
3 април 2022 г. от 14.00 
ч. Да е жив и здрав да 
посрещне гостите си 
в Пенсионерски клуб 
с. Сенокос, където 
кметът г-н Красимир 
Иванов, секретарят на 
читалището г-жа Сне-
жана Канева, агробиз-
несменът г-н И. Илиев, 
Сдружение „Българско 
наследство“ Балчик, с 
председател г-жа Ма-
руся Костова, второ-
класници и родители-
те им от ОУ „Антим 
I” Балчик, с директор 
г–жа Румяна Петрова,  
ще поздравят г-н Петър 
Гатев и г-жа Маринка 
Иванова като най-въз-
растни жители на с. 
Сенокос.                     БТ

Поздрав за Петър Гатев

ОБЩИНА БАЛЧИК

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС - 
Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик, Реше-
ние № 394/14.09.2021 г., на Общински съвет - Балчик и във връзка със 

Заповед № 335/24.03.2022 година на кмета на Община Балчик
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, 
частна общинска собственост, както следва:
1. Едноетажна жилищна сграда с площ 73.00 кв. м, ведно с прилежащо дворно 
място, представляващо ПИ 23769.54.432 по кадастралната карта на село Дро-
пла, с площ 6 977.00 кв. м, при начална цена за провеждане на търга 38 550.00 
лева (тридесет и осем хиляди петстотин и петдесет лева)
Търгът ще се проведе на 19.04.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в 
сградата на пл. „21 септември“ № 6.
Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 04.04.2022 г. до 18.04.2022 
г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по по-
сочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 18.04.2022 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок 
до 16.00 ч. на 18.04.2022 г. информационния център на Община Балчик.

За справки:  0579 7-10-41 М. Караиванова, Й. Денева

СЪОБЩЕНИЕ

Следващата сесия на Общински съвет Балчик ще се 
проведе на 7 април от 9.00 ч. в КИЦ „Мелницата“.
Дневният ред ще публикуваме в бр.14/2022 г. на вестник 
„Балчишки телеграф“.                                                      БТ

29 март – Празник на военноинвалидите и военнопострадалите

По случай празника пожелавам на всички членове на Дружеството на 
военноинвалидите и военнопострадалите от Балчик, Каварна и Шабла 
крепко здраве, семейно благополучие и кураж в тежката международна 
военна ситуация.

Стойка ГЕОРГИЕВА
Председател на Дружеството на военноинвалидите и военнопо-

страдалите Балчик,Каварна, Шабла


