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с п р а в о ч н и к
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№ 1 - Ново гробище - Площад Рибарски
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
№ 3 - Ново гробище - Площад Рибарски
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00*, 08.30, 09.00*, 09.30, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00*, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.30, 16.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30
Площад Рибарски - Ново гробище
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30*, 09.00, 09.30*, 10.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30*, 13.00, 13.30*, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 16.30*, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00
Балчик - Албена -  07.20, 08.15, 12.15, 17.15
Албена - Балчик - 09.00, 13.30, 16.30, 18.10
Балчик - Варна - 07.44, 07.45, 08.30, 09.30, 10.00, 

11.04, 11.30, 12.30, 13.14, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30, 
17.20, 18.00, 18.10
Балчик - Добрич - 07.00, 08,00, 09.20, 10,30, 11.05, 

11.40, 13.20, 14.00, 15.20, 16.30, 17.20, 18.30
Балчик - Стражица - Одърци - Добрич - 07.30, 17,10
Балчик - Каварна - Шабла - 08.30, 09.10, 09.50, 13.20, 

16.00
Балчик - Каварна - 10.24, 14.25
Балчик - Тригорци - 07.30, 16.15
Балчик - Църква - 14.00 
ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Вн-Сф - 07.50 (експрес), 11.00, 12.50, 

21.55, 22.20
Автобуси Балчик - София - 09:55, 22.19 (“Юнион 

Ивкони” тел. 0879/356 232), 12.15, 21.15 (“Етап Адрес” 
тел. : 0579/71221, 0894/344 049)
Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
БЕН ЗИ НО С ТАН ЦИИ
“Ла фи” - тел. 7-65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪТНА ПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк.”Балик”, бл.34,вх.А 
0888/65 49 19
АП ТЕ КИ
Аптека”Па на цеа” - тел. 7-59-38 все ки ден от 8-20ч., 
съ бо та от 9.00 - 20.00 ч., не де ля - по чи вен ден
Аптека  “Фар ма” - ж .к .  “Ба  лик” тел .  7-29-31
 9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч. дни 
ДРОГЕРИЯ “АНИ”, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’. 
ТЕЛ; 0888 151 320
ПО ЛИ К ЛИ НИ КА
Те ле фон на цен т ра ла - тел. 7-26-91; 
Национален спешен телефон - 112
Спе шен ка би нет - тел. 7-24-42 /де но но щ но/
ЧА С Т НИ ЛЕ КАР С КИ КА БИ НЕ ТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 тел: 75883;0887/238294 
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /МБАЛ/ GSM 0888/81-43-10
Д-р Д. Малчева - педиатър бл. 6 вх. Б. тел.: 0888/635599
Д-р Димов - хирургичен к-т, бл. 6 вх. Б, 17-18:30ч.
Д-р Ю. Димитров - хирургичен к-т, МЦ I GSM:0888 007 
829. Сряда и четвъртък от 15 - 17 ч.
Д-р Бекиров - интернист и GP. Ул. “Плиска” №1 /срещу 
Полицията/; тел.: 0899/177 330
Д-р Владимиров - ортопед-травматолог -  GSM:0888/860 121
Д-р Калинова - вътр. болести, GSM 0888/30 70 23
Д-р В.Вълев - операции в ХО Балчик, прегледи на ул.Ч.Море 
27 от 10:00 до 12:00 ч. Тел:0887 40 99 56
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
Д-р Христо Игнатов - стоматолог, МБАЛ тел. 0888/752 383
Д-р Р. Малчева Ангелова - пулмолог, тел. 0888/654 253/МБАЛ/
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
НОТАРИУСИ
Светлин Илчев-ул.”Черно море” 28,тел.7-30-12 от 08.00 
до 17.00 ч.,дом.тел.7-35-36; GSM:0888/86 14 57
Обретен Обретенов - ул. “Черно море”, тел. : 7 6446, 0888/637 860
ВЕ ТЕ РИ НАР НА ЛЕ ЧЕ Б НИ ЦА тел. 7-55-27
8:00-12:00; 12:30-16:30
Погребално обслужване “НИССИ” 0897 885 042
ул. “Черно море” №35 тел: 7 66 46 урежда всичко за 
погребения - денонощно; изработва и монтира паметници, 
снимки.
Отец Стратия - тел. 7 51 36
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИ Б ЛИ О ТЕ КИ
при ч-ще”П.Хи лен дар с ки”тел.7-26-11, 8.30 - 17.00; съ бо та и 
не де ля - поч.дни 
при ч-ще “В.Ле в с ки” тел. 7-20-86 с Интернет център 
ГРА Д С КИ ИС ТО РИ ЧЕ С КИ МУ ЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00  - 17.00;  
Е Т  Н О  Г  Р А  Ф  С  К А  К Ъ  Щ А  9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 ;
ВЪЗ РО Ж ДЕН С КИ КОМ П ЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУ Д. ГА ЛЕ РИЯ тел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32 
ПРО ТИ ВО ПО ЖАР НА ОХ РА НА тел.160
ПО ЩА И ТЕ ЛЕ Г РА ФО ПО ЩЕН С КА СЛУ Ж БА 
Па ри чен са лон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
съ бо та:8.00 - 12.00;   не де ля - по чи вен ден; те л. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34

Цени за публикации
Малки обяви (до 10 думи) - 2 лв. /до вторник на 

рецепцията на хотел “Балчик”/
Първа страница - 0,80 лв. на кв. см.
Вътрешна страница - 0,50 лв. на кв. см.
Последна страница - 0,70 лв. на кв. см.
До главата на вестника - 1,00 лв на кв. см.
Отстъпки: за благодарности, поздрави, скръбни 

вестни, повторяемост на рекламите, от 20 - 50%

Разни

* Купувам земеделска земя 
в общините: Балчик, Каварна, 
Шабла, Г.Тошево и Варнен-
ска област. Подготовка на 
документи. Тел. 0885838354  
0579 77011

*Из ку пу вам зе мя в об щи-
ни те: Бал чик, Ка вар на, Ша б-
ла, Г.То ше во и Вар нен с ка об-
ласт. По д го то в ка на до ку мен-
ти. Тел: 0885 83 83 54, 0579 7 
70 11                               /45-10/ 

*Из ку пу вам зе ме дел с ка 
зе мя, мал ки и го ле ми пар-
це ли, във вси ч ки ра йо ни на 
До б ру джа, Се ве ро и з то ч на 
Бъл га рия. Из го д ни це ни. Тел: 
0887 240 569 От 9.00 до 18.00 
ча са.                                /5-5/

*Ку пу вам зе ме дел с ка зе-
мя в об щи на Бал чик, Ка-
вар на, Ша б ла, Ген.То ше во. 
Съ дей с т вам за до ку мен ти. 
Тел.0895 71 83 83; 09888 
79083                           /10-10/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

• Продавам апартамент 
обзаведен, двустаен, 76 кв. м, 
тел. 0895 714394 5-1

• Продавам обзаведена 
къща на два етажа, зад авто-
гарата в Балчик, тел. 73 000 
евро, 0898 309330 5-1

*  Продавам  къща  в 
с.Соколово, в центре. Тел. 
088 591 6338                   /5-3/

*  Продавам  метално 
бунгало , 700 кв.м., ток и 
вода, на главен път. ул.1 № 
57, над Помпена станция, 

в.з.“Кулака“. Тел.0888001106                  
/3-3/

*  Продавам  къща  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия

*Про да вам: 1. В с. Со-
ко ло во къ ща, с при ле жа ща 
площ 1718 кв. м. 2. Гра-
дин с ка площ в с. Со ко ло во, 
без по с т рой ка, 1500 кв. м. 
Два та пар це ла са съ се д ни. 
Це на по спо ра зу ме ние. Тел: 
052/ 34 19 81; 0899 42 33 
28                                         /7-6/ 

* Про да вам из го д но пар-
цел 640 кв.м в ре гу ла ция, на 
ул. “Ст. пла ни на” до по жар-
на та и ле ти ще Бал чик с ли це 
на ас фал тов път. Тел:0889/61 
47 62                                      /10-9/

*Продавам  тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 2, 
ул.”Дионисополис” №24 Тел. 
0895554040                     /10-9/

*Продавам тухлен, еднос-
таен, обзаведен апартамент в 
Балчик, бл.35. Тел.089669269
9                                         /10-10/

* Продавам дворно място 
в Промишлената зона на Бал-
чик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68 
55 59                               /10-8/

*Продавам дворно ме-
сто 840 кв. м. в Оброчи-
ще, с дървена барака и по-
стройка за отглеждане на 
гъби. Тел: 0898/56 45 02                                         
/10-9/

* Давам дългосрочно под 
наем обзаведена квартира в 
бл.35. Тел. 0888 70 28 05       /1-1/

*Асоциация на българите 
по света и Община Добричка 

ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ 
от иглолистни дървета, внос от Украйна. от иглолистни дървета, внос от Украйна. 

Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 Тел. 089 858 0430   гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 

Лидл отвoри врати в град Балчик на 8 май 2017 г.

Lidl е една от най-голе-
мите вериги магазини за 
хранителни стоки в Ев-
ропа. Повече от 150 000 
служители в над 9 000 
магазина в повече от 20 
страни в Европа се гри-
жат ежедневно за това 
до клиентите да достигат 
пресни продукти с най-
високо качество на най-
добра цена.
Първият магазин Lidl от-
варя врати през 70-те го-
дини на миналия век в гр. 
Лудвигсхафен (Германия) 
и поставя началото на 
една история за успешно 
и бързо развитие. До края 
на 80-те години магази-
ните Lidl са вече из цяла 
Германия.
Lidl започва експанзия-
та си в Европа през 90-те 
години на миналия век и 
бързо се превръща в една 
от най-големите вериги 
магазини за хранителни 
стоки.
Днес в повече от 20 ев-
ропейски страни има над 
9000 магазина Lidl, в кои-
то работят повече от 150 
000 служители. 

Ви  канят  на  родолюбива 
среща  “Буджака  го стува 
на Добруджа”, която ще се 
проведе на 2 юни 2017 г. от 18 
ч. в Пленарна зала, Община 
Добричка. Ще гостуват поети 
от  Молдова  и  Украйна  /
Бесарабия/    /4-2/

* Давам помещение под 
наем 20 кв.м., подходящо за 
офис, адвокатска  кантора, 
счетоводна къща или друга 
дейност.  Помещението  се 
намира на ул”Приморска “, 
срещу  комплекс  “Марина 
Сити”.Цената е по договаряне. 
Тел. за връзка 0899890050, 
0893678607

* Давам под наем за офис 
или магазин кафе-сладкарница 
“Седете лули”.               /5-3/

*  З а м е н я м  и з ц я л о 
ремонтиран  апарт амент 
за къща в гр. Балчик. Тел. 
0898564502                     /10-3/

* Давам  под  наем  или 
п р о д а в а м  с т р о и т е л н о 
скеле. Цена по договаряне. 
Тел.0896611789               /1-1/

* Продавам  мотофреза 
“Брикс” 6 .8  к .с . ,  НОВА ; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 82
1                                       /6-5/

* Давам на безвъзмедна 
обработка (безплатна) два 
парцела  от  1718 кв .  м .  и 
1500 кв . м в с. Соколово . 
Тел:052/341981; 0899 42 33 
28                                        /7-7/

Хотел “Балчик” търси за 
сезона 1 готвачка /готвач/ и 
2 сервитьорки /сервитьори/. 
Тел. 0579 7 28 09, 0899 876 41
0                                          /5-2/

От ляво на дясно: сем. д-р Михран Санджакян и От ляво на дясно: сем. д-р Михран Санджакян и 
Бистра Велчева, Ангел Гатев, Маруся Костова, Бистра Велчева, Ангел Гатев, Маруся Костова, 
Мильо Йочев, Петър Обретенов и Илия Илиев Мильо Йочев, Петър Обретенов и Илия Илиев 
поднесоха цветя пред Паметника на падналите поднесоха цветя пред Паметника на падналите 
във войните от Община Балчик. Идеята бе, как-във войните от Община Балчик. Идеята бе, как-
то винаги, на бившия военнослужещ, ветерана то винаги, на бившия военнослужещ, ветерана 
Мильо Йочев (Общественик на 2009 г.), който Мильо Йочев (Общественик на 2009 г.), който 
организира с поклон и цвете да се почетат ге-организира с поклон и цвете да се почетат ге-
роите.                                                        Фото: Б.Т.роите.                                                        Фото: Б.Т.

ООт ляво на дясно Николай Ангелов, кмет на Община Балчик; Милена Драгийска, гла-т ляво на дясно Николай Ангелов, кмет на Община Балчик; Милена Драгийска, гла-
вен изпълнителен директор на Лидл България.                    Фото: ЛИДЛ , личен архив вен изпълнителен директор на Лидл България.                    Фото: ЛИДЛ , личен архив 

Lidl следва принципи, 
които са гаранция за ус-
пех всеки ден и навсякъ-
де – практичност, ясни 
структури в управление-
то, колегиалност и спра-
ведливост в работата.
Lidl залага на опросте-
ните структури и се кон-
центрира върху важните 
неща.
„Зад нашия успех стои 
подбраният ни асорти-
мент. Разчитаме както на 
собствени продукти, така 
и на утвърдени търговски 
марки. Разбира се, при 
нас винаги ще намерите 
пресни плодове и зелен-
чуци с най-високо качест-
во, прясно изпечени хлеб-
ни изделия в непознато за 
България разнообразие 
– заявиха официалните 
представители на Верига-
та при откриването на су-
пермаркет  в град Балчик 
на 8 май 2017 г. от 11.00 
ч..
 „Лидл България” ЕООД 
енд КО.КД изпълни ин-
вестиционното си наме-
рение за изграждане на 
супермаркет, тип „Лидл”, 

със застроена площ 2450 
кв. м. и 119 паркоместа, 
което инвеститорите зая-
виха на 26 януари 2016 г.в 
уведомлението до кмета 
на Община Балчик Нико-
лай Ангелов и директора 
на РИОСВ - Варна.  
Търговският комплекс 
включва магазин и пар-
кинг зона. В обекта се 
предлагат хранителни и 
нехранителни стоки на 
дребно, според изисква-
нията на концерна Лидл 

за типово архитектурно 
решение  и функционал-
но разпределение. Стро-
ителството е мащабно, 
стоманенобетонно. По-
земленият имот, на който 
е изграден за година и по-
ловина новият супермар-
кет, е на площ 8 052 кв. м 
Местните жители от 
квартал „Левски”, където 
на емблематичната бал-
чишка улица „Дунав” се 
издига вече Lidl, казват, 
че нищо не е останало 
от детския им спомен за 
голата поляна срещу учи-
лище „Антим I”, където 
тайно са се надявали да 
дойде инвеститор и да 
построи спортно съоръ-
жение.
И последните малки 
квартални магазинчета 
неминуемо ще ударят 
кепенците. Дано да има 
наистина немски качест-
вени стоки и съизмерими 
с Европа по-ниски цени. 
Вчера подобна верига в 
Париж и Букурещ прода-

ваше пресни краставици 
за 40 цента килограма.  
Ето и народната мъд-
рост: „На краставичар 
краставици продават.”
Ама ПРОДАВАТ!
Какво ли ще стане с кон-
куренцията – в Балчик 
вече има супермарке-
ти: „Аквилон”, „Фреш”, 
АBС”, „СБА”? Дерзайте, 
пенсионери, тичайте от 
магазин на магазин, за-
ради 5 стотинки разли-
ка. Ако беше да ходим за 
бензин, щеше поне да е с 
колата.
И накрая – дано да е 
чисто около магазина, 
защото нямаме сили да 
се оплакваме от голямата 
мръсотия до „СБА”, опас-
ния малък паркинг там, 
както и нечистия паркинг 
и зеленина около бившето 
„Пени”. 
Пожелаваме на Лидл да 
бъде нашата търговска 
отрада.

Добронамерено: 
Маруся КОСТОВА

Първи национален турнир по лека атлетика “Коста Василев” се проведе в Шабла, Първи национален турнир по лека атлетика “Коста Василев” се проведе в Шабла, 
където приоритет имаха състезателите от СК„Черно море 2005” Балчик, с предсе-където приоритет имаха състезателите от СК„Черно море 2005” Балчик, с предсе-
дател г-жа Десислава Андреева, гл.треньор г-н Андриан Андреев и треньор г-н Здрав-дател г-жа Десислава Андреева, гл.треньор г-н Андриан Андреев и треньор г-н Здрав-
ко Димитров.                                                                           Фото: Марияна ВЪРБАНОВА ко Димитров.                                                                           Фото: Марияна ВЪРБАНОВА 


