
 Контактен център 
на Община Балчик, 
всеки работен ден 

от 8.00 - 16.30 ч. 
тел. 0700 18 708 

БАЛЧИК, ГОДИНА XXIX, БРОЙ 2 (1121)ЦЕНА 50 стотинки 18 януари - 24 януари 2023 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   
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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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НОИ Добрич, 
офис Балчик

ул. „Христо Смирненски“ №1
График за пенсионно 

обслужване за месец януари:
25 януари 2023 г.

Извършва се прием на 
документи, свързани с отпускане и 

изменение на пенсии

10 години - Inner Wheel в Балчик  

Има и друг път срещу дрогата. За Inner Wheel - Балчик, четете на стр. 2.           Фото: Снежанка ЖЕЛЯЗКОВА

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО 
С настоящото 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ Балчик
поднася своите искрени благодарности на

нашите скъпи приятели
от Кооперация „Черно море-Балчик“

с Председател Емил Енчев 
и с любезното съдействие на Супермаркети АБС 

с МОЛ Минчо Минчев 
Благодарим Ви, че за 3-та поредна година сте част от благотворителната 

кампания „Докосни сърце по Коледа” и допринасяте тя да продължи да даря-
ва усмивки, да твори добрини и да прави по-лек живота на потребителите на 

ДСП от гр. Балчик, с. Гурково, с. Соколово, с. Царичино, с. Стражица 
и техните семейства. 

Вие и хората като Вас, са пример за разбиране, милосърдие и човешка со-
лидарност, които вдъхват оптимизъм, че от всяка невъзможна ситуация има 

изход, стига всички заедно да поискаме да го намерим.
          Нека и през новата 2023 г имаме достатъчно поводи да откликваме, да 

се сплотяваме, в името на благородни каузи и да подкрепяме хората в нужда. 
Бъдете здрави, щастливи, упорити и заразени с вдъхновение! 

Благодарим Ви от сърце, Приятели!!!

Община Балчик започва процедура BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕ-
ПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИ-
ЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I. Желаещите могат да се за-
познаят с Насоките за кандидатстване и приложенията към тях 
на следните електронни адреси: www.mrrb.bg - раздел Проекти по 

НПВУ – Процедури по НПВУ.
Община Балчик проведе информационна среща с управители на етажната 

собственост на 16.01.2023г. в 10:30 часа в сградата на Общинска администра-
ция Балчик.                    Община Балчик

Драгомил ГЕОРГИЕВ
В бр.8/2022 г. Ви пред-

ставих дебютния роман 
„Глина“ на плевенска-
та писателка Виктория 
Бешлийска. На стр.4 в 
настоящия брой публи-
кувам критика за втория 
ѝ роман „Сърце“ и за из-
ложбата на художника 
Христо Кралев на стр. 3.

Маруся КОСТОВА
„Из бу х на ла та“ де мо-

к ра ция в ръ ща мал ко по 
мал ко хо ра та към цър к-
ва та. На стр.2 публику-
вам хроника на Йорда-
новден от 1989 г. до на-
стоящата 2023 г.

 където ще намерите богато 
разнообразие на  

диоптрични 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“

И з н е с е -
на приемна 
за граждани 
ще има ре-
гионалният 

представител на Комисия 
за защита от дискрими-
нация. Тя ще се проведе в 
сградата на Община Бал-
чик на 25.01.2023г. /сря-
да/ от 10.30ч. до 12.00ч. 

Комисията за защита 
от дискриминация е спе-
циализиран орган, приз-
ван да провежда държав-
ната политика в областта 
на равните възможности 
и равното третиране на 
всички граждани на те-
риторията на Република 

България.
Регионалният предста-

вител на Комисията кон-
султира граждани, които 
са били обект на дискри-
минационни действия 
в работата, на улицата, 
в училище, в общината, 
в здравното заведение, 
в магазина, тези които 
се чувстват с нарушени 
права заради недостъп-
на архитектурна среда 
или редица други прак-
тики на дискриминация, 
и им оказва методическа 
помощ при подаване на 
жалби, сигнали, ако това  
е необходимо. 

Община Балчик

Комисията за защита от 
дискриминация


