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Разни

*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                               /45-8/ 

*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 * 

ул.”Черно море”.Тел.0896 
692 699                                                                                    

                                   /10-10/
* Продавам дворно място 

в Промишлената зона на 
Балчик. 1000 кв. м. Тел: 
0895/68 55 59                                       

                                    /10-6/
*Продавам дворно место 

840 кв. м. в Оброчище, с 
дървена барака и постройка 
за отглеждане на гъби. Тел: 
0898/56 45 02                                     

                                    /10-7/

Продавам 

*Продавам апартамент 
в ж.к.“Балик“, обзаведен, с 
климатик и гараж. Тел.0895 
714 394                                           /1-
1/

* Продавам апартамент в 
ж.к. „Балик“ бл.34 вх.Б ет.5, 
южен, панелен. Цена по до-
говаряне. Тел. 0888 263308 
Тодор Тодоров                        /3-
3/

* Продавам  метално 
бунгало , 700 кв.м., ток 

и  вода ,  на  главен  път . 
ул.1 № 57, над Помпена 
станция ,  в .з .“Кулака“. 
Тел.0888001106                  /3-1/

*  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                                          
/7-4/ 

* 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. Стара 
цена 25 000 лв., нова цена 
20  000 лв. Тел:0889/61 47 
62                                      /10-7/

*Продавам голям ап. в 
ж.к Балик - 4 ет. ;Тел: 0898 
440 709

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

                                  /10-7/
*Продавам тухлен, еднос-

таен, обзаведен апартамент 
в Балчик, бл.35. Тел.089669
2699                                         /10-9/

*Продавам  двустаен 
апартамент в Балчик, на 

* Хотел „Елит Палас 
и  Спа”  град  Балчик 
организира тренировки по 
плуване. Тел. 0899949470 
и тел. 0897001615  /1-1/

* Хотел „Елит Палас и 
Спа” град Балчик набира 
персонал за зимния сезон. 
Тел. 0897001617  /1-1/

* Продавам мотофреза 
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 
821                               /6-3/

* 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                           /7-5/

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 

Отново ще командироват полицаи в 
област Добрич за туристическия сезон 

Призив към гражданите на Балчик!Призив към гражданите на Балчик!
Уважаеми съграждани, приятели на библиотеката, имамe Уважаеми съграждани, приятели на библиотеката, имамe 

удоволствието да Ви направим предложение да станете съпричастни удоволствието да Ви направим предложение да станете съпричастни 
към нашия проект за изработването на дигитална колекция от снимков към нашия проект за изработването на дигитална колекция от снимков 

материал за миналото на града ни. Необходими са ни снимки от материал за миналото на града ни. Необходими са ни снимки от 
архитектурни забележителности, стари сгради, популярни личности архитектурни забележителности, стари сгради, популярни личности 
или значими събития, характерни за  нашия град, които да бъдат или значими събития, характерни за  нашия град, които да бъдат 

сканирани и приложени в тази колекция. сканирани и приложени в тази колекция. 
Ще приемаме всяка снимка или материал, за да премине през комисия Ще приемаме всяка снимка или материал, за да премине през комисия 
за класификация и преценка. Необходимо е снимките да са най-малко от за класификация и преценка. Необходимо е снимките да са най-малко от 

преди 10 години. преди 10 години. 
Балчик се променя, някои от местата и сградите вече са безвъзвратно Балчик се променя, някои от местата и сградите вече са безвъзвратно 
загубени от облика на нашия град, а миналото ни е обречено на забрава. загубени от облика на нашия град, а миналото ни е обречено на забрава. 

Да онагледим историята на Балчик чрез снимките! Да онагледим историята на Балчик чрез снимките! 
Библиотеката при НЧ „Паисий Хилендарски-1870”Библиотеката при НЧ „Паисий Хилендарски-1870”

На работна среща минист-
рите на туризма и вътреш-
ните работи Стела Балтова 
и Пламен Узунов са обсъ-
дили предприемането на 
съвместни мерки за обез-
печаването на сигурността 
и нормалното протичане на 
предстоящия летен турис-
тически сезон.
Ще продължат наложени-
те вече полезни практики 
- командироване на поли-

цейски служители от въ-
трешността на страната в 
туристическите комплекси 
на регионите Бургас, Варна 
и Добрич, както и работата 
на съвместни патрулни еки-
пи с полицаи от държави, за 
които България е популяр-
на туристическа дестина-
ция. Вътрешният министър 
е уверил колегата си, че 
ще бъдат осигурени доста-
тъчно служители от МВР с 

чуждоезикова подготовка.
Двамата министри са об-
съдили и организацията 
на работа за постигане на 
засилена комуникация меж-
ду полиция, туроператори 
и хотелиери. Договорили 
са се да работят в тясно 
сътрудничество за нормал-
ното посрещане на всички 
български и чуждестранни 
туристи на територията на 
цялата страна. Topnovini.bg

Музеят „Дом на хумора и сатирата” в Габрово открива 
кампания по регистриране на творби за участие в 23. 
Международно биенале на хумора и сатирата в изку-
ството, което ще се открие на 19 май, 2017 г.. Подбра-
ните от журито творби ще бъдат изложени в Музея от 
19 май до 30 септември.
Двадесет и третото издание на Биеналето се състои от 
конкурсна и кураторска изложба. Конкурсът се про-
вежда в два раздела – карикатура (в три категории) 
и съвременно изкуство (произведения на изкуството, 
изпълнени във всякаква техника и медия – живопис, 
скулптура, графика, рисунка, плакат, фотография, ин-
сталация, видео и други).
Темата на конкурса е Да се смееш в лицето на.... стра-
ха, статуквото, кризата, заплахата – авторите дописват 
изречението, адресирайки нашето съвремие и негови-
те социални, икономически, политически, културни и 
ежедневни проблеми и предизвикателства.
За да участват, авторите попълват онлайн формуляр 
на уебсайта на Биеналето biennial.humorhouse.bg, къ-
дето са публикувани условията за участие и допълни-
телна информация. Крайният срок за кандидатстване 
и изпращане на творби онлайн е 12 март, 24.00 часа 
българско време. Селекцията на творбите се извърш-
ва онлайн от международно жури. Авторите със се-
лектирани творби изпращат оригиналите по пощата в 
указания в условията срок.
За повече информация посетете електронната страни-
ца на Музея - http://biennial.humorhouse.bg/

Експонат от Дома на хумора и сатирата в Експонат от Дома на хумора и сатирата в 
Габрово, в стила на Годината на петела. Габрово, в стила на Годината на петела. 

                                               Фото: М.КОСТОВА                                                Фото: М.КОСТОВА 

Открита е кампанията 
по регистриране 
на творби за 23-

ото Международно 
биенале на хумора и 

сатирата в изкуството

Пчеломания
XIV специализирано из-
ложение „Пчеломания” 
тази година ще се прове-
де от 12 до 14 март, съоб-
щават организаторите от 
„Добрички панаир” АД.
За пореден път внима-
нието ще бъде насочено 
към пчеларския сектор, 
като жизнено важен за 

България и Европа. 
 Изложението е  отлично 
място за обмяна на опит, 
идеи, иновации между 
специалисти и за среща с 
техните клиенти. И тази 
година ще бъде пред-
ставено най-модерното 
пчеларско оборудване и 
инвентар и богатото ви-

дово разнообразие на мед 
и пчелни продукти.
За първи път откриването 
ще се състои в неделя, а 
изложението ще продъл-
жи до вторник.
Първото специализирано 
изложение „Пчеломания” 
е проведено през 2004 г. 
                                          /Б.Т./

Световно признание за 
изобретатели от Добрич 
на универсално зарядно 

устройство
Идеята на двама млади бъл-
гари от Добрич за зареж-
дане на всевъзможни елек-
трически уреди спечели 
световно признание. Дори 
американската армия про-
яви интерес към полезната 
разработка на млади бъл-
гарски изобретатели, които 
са завършили ЕГ „Гео Ми-
лев“ и ПМГ „Иван Вазов“ в 
Добрич.
За изобретението на Георги 
Стоилов и Христо Венели-
нов разказа БТВ.
Когато пътувате, трябва 
да носите цял куп адапто-
ри за зареждане на вашия 
смартфон, таблет или мал-
ки електроуреди. Още по-
сложно е в някои чужди 
страни, където стандартът 
на контактите е съвсем раз-
личен. Български младежи 
са намерили решение на 
проблема, което се побира 
в джоба - „Чарджест“.
„Тази кутийка е един микс 
между пътнически адаптер, 
който работи в над 150 дър-
жави в света, покривайки 
всички главни електриче-
ски стандарти. Също така 
може да зарежда до 5 ус-
тройства едновременно”, 
обясни Георги Стоилов.
Смартфони, телефони, 

умни часовници, лаптопи, 
сешоари, и всякакви ус-
тройства могат да се зареж-
дат с изобретението.
През декември момчетата 
представят „Чарджест“ в 
уебсайт за групово финан-
сиране. Месец по-късно 
2800 души от 50 държави са 
спонсорирали изработване-
то на работещ модел.
Българската идея е толкова 
популярна, че събира над 
900 процента от необходи-
мата сума, или около 180 
000 долара.
„Трябва да си искрен, да 
покажеш на хората, че това 
нещо ще им върши работа, 
и в общия случай, те ще 
ти помогнат. Получихме 
доста интересно запитване 
от американската армия. 
Те поискаха голям брой 
устройства - около 300. Не 
знаем тяхната цел, най-ве-
роятно искат да ги използ-
ват за своите войници”, зая-
ви Христо Венелинов.
Първите пробни бройки от 
„Чарджест“ трябва да бъдат 
сглобени през месец май. 
Тоест, това лято американ-
ските войници могат да си 
зареждат телефоните с бъл-
гарски уред.
                             Topnovini.bg

Предлагат на морските 
общини да заделят от 

туристическия данък за 
нови авиолинии 

Учредяването на Регио-
нален фонд за развитие 
на въздушните връзки и 
в частност общините Ва-
рна, Балчик, Каварна и 
ваканционните компле-
кси, разположени на тях-
ната територия, предлага 
операторът на летище Ва-
рна „Фрапорт Туин Стар 
Еърпорт мениджмънт“. 
През септември минала-
та година предложението 
е внесено за обсъждане 
от трите морски общини. 
Предстои на сесията си 
през януари Общинският 
съвет във Варна да взе-
ме решение. Подкрепа за 
него вече са декларира-
ли морските курорти по 
Северното Черноморие. 
Сред тях са също „Албе-
на”, „Лайтхайус” и „Тра-
кийски скали”.
Основната цел на фонда 
ще бъде удължаване на 
туристическия сезон чрез 
развиване на целогоди-
шен туризъм, развитие на 
транспортните връзки и 
повишаване на конкурен-
тоспособността на целия 
Североизточен регион. 
Сред търсените ефекти ще 

бъде и увеличаването на 
трудовата заетост, запаз-
ване на сезонните работни 
места и създаване на нови.
Фондът ще оказва финан-
сова подкрепа за промо-
тирането на нови редовни 
въздушни линии от и до 
летище Варна до дестина-
ции, представляващи ту-
ристически интерес извън 
летния сезон – от 1 октом-
ври до 31 май. Предвиж-
дат се общи маркетингови 
кампании с авиокомпани-
ите, насочени към рекла-
миране на региона като 
атрактивна дестинация, 
предлагаща разнообразни 
възможности за туризъм 
и бизнес.
Подобна инициатива вече 
е прилагана от общините 
в Южноцентралния реги-
он, които през 2010 г. уч-
редиха сдружение „Фонд 
за развитие на летище 
Пловдив – Южната врата 
на България“. В резултат 
са открити три редовни 
линии, обслужвани от 
нискотарифния превозвач 
Ryanair, с които за 5 годи-
ни са пътували повече от 
350 хиляди пътници.


