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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

*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/

Нов успех на ученици от 
Финансово-стопанска гимназия 

“Васил Левски” Добрич, сред 
които е и ученик от Балчик

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 

В 4-то национално уче-
ническо състезание по 
банкиране, организирано 
от Академичен център за 
кариерно консултиране и 
връзки с обществеността 
и от катедра „Финанси и 
кредит” при Стопанска 
академия „Димитър А. 
Ценов”,взе участие гру-
па ученици от Финансо-
во-стопанска гимназия 
„Васил Левски”. В тазго-
дишното издание на сред-
ношколската надпрева-
ра, която бе под надслов 
„Моят първи бизнес кре-
дит”, участваха 230 учени-
ци от 29 училища в страна-
та, водени от 31 учители.
В организацията бяха 
ангажирани 46 студенти-
ментори на участващите 
отбори, 12 докторанти от 
катедрата, над 20 препода-
ватели, както и ръководи-
тели и експерти от 5 бан-
кови институции.
Всеки от участващите 46 
отбора бе сформиран от 
по 5 ученици от различни 
училища. Отборите бяха 
групирани в 5 състезател-
ни направления, където се 
изискваше разработване 
на предприемачески идеи 
и кредитни обосновки на 
проекти, търсещи банково 
финансиране. Ангажимент 
към състезанието имаха 
пет търговски банки, кои-
то чрез свои кредитни кон-

султанти и ръководители 
на клонове и финансови 
центрове, даваха ценни 
съвети на младите канди-
дат-финансисти и банкери. 
Участниците бяха разпре-
делени в компютърните 
аудитории на Академията, 
с осигурени файлове с из-
ходни данни за заданието 
и макет за презентациите, 
отборите работиха по зада-
дените казуси, подпомага-
ни от своите ментори, в ли-
цето на изявени студенти 
от специалност „Финанси” 
и от кредитни консултанти 
от банките. Пред журита 
по съответните направле-
ния учениците представи-
ха отборно проектните си 
идеи, предложения и кре-
дитни обосновки.
На церемония по обявя-
ване на резултатите бяха 
наградени класиралите се 
на първите места при ин-

дивидуалното представяне 
и в отборната надпревара 
във всяко от петте направ-
ления.
В индивидуалната надпре-
вара в направление „Биз-
нес кредитиране“, с парт-
ньор – Банка ДСК ЕАД, 
комисията присъди две 
първи места, едно от които 
зае Георги Георгиев - 12 б 
клас от ФСГ – Добрич. 
В направление „Проектно 
финансиране“, с партньор 
– Райфайзенбанк ЕАД, 
класиран на първо мяс-
то по лидерски качества, 
финансова грамотност и 
презентационни умения 
е Виктор Венциславов 
Господинов от 11 а клас, 
родом от град Балчик, уче-
ник от 11 а клас, със специ-
алност „Застраховане и со-
циално осигуряване“ . Той 
е от онези ученици, които 
отдават всичко от себе си, 
за да покажат своите блес-
тящи теоретични знания, 
предприемачески и пре-
зентационни умения. С ле-
кота  изнесе почти цялата 
презентация, с цел да за-
щити интересите на екипа, 
и да представи, и наложи 
бизнес идеята си /имайки 
предвид, че съотборници-
те му бяха от 12 клас/.
Победител в  направление 
„Европейско финансира-
не” стана отборът с парт-
ньор – Общинска банка 

АД. Участник в този отбор 
е Момчил Веселинов Ко-
лев от 12 г клас.
Представителите на ФСГ 
„Васил Левски“ се пото-
пиха в академичната ат-
мосфера, представиха се 
по начин, по който да до-
кажат, че те са най-добрите 
от най-добрите. Достойно 
изложиха своите бизнес 
идеи, показвайки лидер-
ски качества, великолепни 
презентационни умения, 
подкрепени от отлично ус-
воени теоретични знания, 
за което бяха отличени с 
много награди. Учениците 
получиха и сертификати 
за участие, които им дават 
правото да кандидатстват 
за студенти в Стопанска 
академия и да бъдат за-
писани по първа желана 
специалност и форма на 
обучение. 

Миглена ЛАЗАРОВА

Награждаване на Виктор Венциславов Господинов. 
                                                                Фото: М. ЛАЗАРОВА 

Градско първенство по шахмат през декември за пенсионери. 
                                                                                  Фото: Красимир КИРЧЕВ 

И Мис BGathletic.com 2016 e...

Мис BGathletic.com 2016 
е Екатерина Димова от 
Балчик.
Дойде моментът, в кой-
то можем да обявим, че 
Мис BGathletic.com 2016 
е Екатерина Димова от 
Балчик.
 19-годишната шампион-
ка за жени и девойки в 
хвърлянето на чук събра 
най-много гласове във 
финалния трети етап на 
третия конкурс за най-
красива атлетка. Димова 
беше подкрепена от чи-
тателите ни с 1825 гласа.
 Нейните подгласнички 
са Матилда Ангелова с 
1606 гласа и Габриела Ге-
оргиева – 1476 гласа.
 Красавиците бяха на-
градени на специална 
церемония в хотел „Ма-

ринела” в София. Освен 
лентата за победител 
Мис BGathletic.com 2016 
Екатерина Димова заслу-
жи часовник от магази-
ни „Reaction”, а нейните 
подгласнички получиха 
екипировка от Asics.
 Трите момичета биха ли-
дери в подреждането и в 
трите етапа на конкурса. 
Първата фаза завърши с 
предимство за Димова 
(1076 гласа), пред Анге-
лова (982 гласа) и Георги-
ева (917 гласа). Шампи-
онката за девойки в скока 
на височина Матилда от 
Плевен беше №1 след 
втория тур с 1063 гласа, а 
Димова беше втора с 998 
гласа. Спринтьорката от 
Ямбол отново беше трета 

– със 774 гласа.
 Класирането за приза 
Най-красива атлетка за 
годината се базира изця-
ло на гласовете на чита-
телите, които имаха шанс 
да подкрепят любимките 
си в три фази, след кои-
то постепенно атлетките 
бяха редуцирани от 15 
към 3. Номинициите бяха 
направени от нашите чи-
татели и допълнени от 
екипа на медийната група 
ЕС МЕДИА, част от коя-
то е и BGathletic.com. В 
конкурса участваха само 
картотекирани състеза-
телки в БФЛА и родени 
през и/или преди 1998 г. 
Гласуването се извършва-
ше на специалната плат-
форма miss.bgathletic.
com.


