
БАЛЧИК, ГОДИНА XXVIII, БРОЙ бр.25 (1098) ЦЕНА 50 стотинки 30 юни - 6 юли 2022 г.

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg   

В.
 “

Ба
л ч

и ш
 ки

 т
е л

е г
 ра

ф
” 

пр
ед

ла
га

 б
ез

пл
ат

на
 р

ек
ла

м
а 

в 
И

нт
ер

не
т

 н
а 

ад
ре

с:
 

w
w

w.
B

al
ch

ik
te

le
gr

ap
h.

co
m

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*

Е
ж

ег
од

ни
 н

ом
ин

ац
ии

 
по

 о
бщ

ес
т

ве
ни

 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
 т

ел
. 

+3
59

 5
79

 7
28

62

Зрелостниците от Балчик получиха дипломите си

На 22 юни 2022 г. 
на голф комплекс  
Blacksearama Golf 

and Villas се връ-
чиха официално 
дипломите за сред-

но образование на 
Випуск 2022 г. на 
Средно училище 

„Христо Ботев“ гр. 
Балчик 
18 са успешно ди-

пломиралите се уче-
ници в две различни 
паралелки – профил 
„Хуманитарни на-
уки“ и професия 
„Готвач“, с класни 
ръководители г-жа 
Красимира Андрее-
ва и г-жа Йорданка 
Неделева. 
Средният успех на 
дипломираните е 
много добър 4,82. 
Шест ученика се 
дипломират с отли-
чен успех. Това са 
Марина Юнакова, 
Грациела Илиева, 
Кристия Иванова, 

Симона Илиева, 
Райна Баева и Бо-
жидар Петров. Ма-
рина Юнакова се 
дипломира с най-
висок успех от своя 
випуск – отличен 
5,99, с което за-
щити титлата си 
„Отличник на ви-
пуска“. Дипломите 
бяха раздадени от 
заместник-кмета 
„УТТЕМСЕ“ г-н 
Димитрин Дими-
тров и директора 
на гимназията – г-н 
Станислав Нико-
лов. Дипломирани-

те ученици полу-
чиха като подарък 
и книги на избрани 
български автори.
Голяма част от 
випуска са се на-
сочили към Ве-
л и кот ъ р н о вс к и я 
университет, Ико-
номически универ-
ситет в гр. Варна и 
Висше военномор-
ско училище „Н. Й. 
Вапцаров“ гр. Ва-
рна.

Анна ИВАНОВА
Зам.-директор на 

СУ „Христо Бо-
тев” Балчик

                 З А П О В Е Д
№773

гр. Балчик: 21.06.2022 год.
     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.4 ал.4 от Наредба № 8121з-968/10.12.2014 

год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности 
в земеделски земи - издадена от МВР и МЗХ / обн. ДВ бр.105 от 19.12.2014 год./, 

писмо с вх.№ЕО-517/16.06.2022 год. и Заповед №РД-04-54/15.06.2022 г. на Директора на Област-
на дирекция „Земеделие“ гр. Добрич и Заповед №412/14.04.2022 год. на Кмет на Община Балчик 
във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари в селскостопанските и горски 
територии, с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните 

последствия и щетите от тях,

О Б Я В Я В А М:
Настъпването на етапа „Восъчна зрялост“ на житните култури.

     I. В тази връзка следва, стриктно да се спазват и изпълняват мерките определени с моя Заповед 
№412/14.04.2022 год. с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на 
вредните последствия и щетите от възникване на пожари в селскостопанските и горски терито-
рии.
     II. Кметове и кметски наместници по населените места на Община Балчик да запознаят ръ-
ководствата на селскостопанските производствени единици и земеделските стопани за настъп-
ването на етапа „Восъчна зрялост“ на житните култури и поставят екземпляр от заповедта на 
подходящи за информация места във всички населени места.
     Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Димитрин Димитров - зам. кмет на Об-
щина Балчик.
     Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички кметове и кметски наместници на 
територията на Община Балчик за сведение и изпълнение и да бъде публикувана на интернет 
страницата на Община Балчик.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик


