
                          5 - 11 октомври 2017 г. 6ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
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

ОБЯВЛЕНИЕ
 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ «ЗЕМЕДЕЛИЕ»
гр. Добрич, ул. “Независимост” № 5, ет.1

На основание чл.14 от Наредбата за провеж-
дане на конкурсите за държавни служители /

обн.,ДВ. Бр.6 от 2004 г./
 

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС за заемане на длъжността:  „Млад-
ши експерт” в Общинска служба по земеделие – 
Балчик, Главна дирекция „Аграрно развитие”, 
Областна дирекция „Земеделие” Добрич
 
1. Минимални и специфични изисквания за за-

емане на длъжността:
    Степен на завършено образование –  професио-

нален бакалавър
    Специалност – агрономство, аграрна икономи-

ка, икономика, финанси, публична администрация, 
счетоводсто, ветеринарна медицина, зооинженер, 
инженер, информационни технологии.
    Минимален професионален опит – не се изис-

ква;
    Правоспособност за управление на МПС кате-

гория „В“
    Допълнителни умения и квалификации, носещи 

предимство на кандидатите:
    компютърна умения: MS Office – MS Word, MS 

Excel, WINDOWS, Internet;
    Кандидатите да отговарят на условията на чл. 7 

от Закона за държавния служител.
 2.  Начин за провеждане на конкурса
      Тест;
       Интервю
 3. Описание на длъжността: Подпомага дей-

ността на Общинската служба по земеделие, под-
помага собствениците и ползвателите на земедел-
ски земи при създаване на масиви за ползване. 
Оказва методическа помощ на земеделските сто-
пани при идентифициране и очертаване на земе-
делските парцели, участва и извършва проверки 
по жалби и сигнали. Изготвя експертни становища 
по ЗСПЗЗ, извършва теренни проверки на земе-
делска земя. Извършва регистрация на земеделски 
стопани. Знания в областта на земеделието и нор-
мативната уредба, свързана с дейността – Закон 
за подпомагане на земеделските производители, 
Закон за собствеността и ползването на земедел-
ските земи, Правилник за прилагане на закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, 
Наредба №5/27.02. 2009 г. за условията и реда за 
подаване на заявления по схеми и мерки за директ-
ни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в 
сила от 19.02.2010 г.), Наредба № 3 от 29.01.1999 
г. за създаване и поддържане на регистър на земе-
делските стопани, Закон за държавния служител, 
Устройствен правилник на областните дирекции 
земеделие.
4. Необходими документи за кандидатстване:
                - заявление за участие в конкурса – по 

образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на На-
редбата за провеждане на конкурсите за държавни 
служители, ДВ, бр. 6/23.01.2004 г./;
               - декларация от лицето, че е пълнолетен 

български гражданин, не е поставен под запреще-
ние, не е осъждан за умишлено престъпление от 
общ характер на лишаване от свобода и не е лише-
но по съответен ред от правото да заема определе-
на длъжност;
              - копия от документи, за придобита обра-

зователно-квалификационна степен, допълнителна 
квалификация и правоспособност;
             - копие от свидетелство за управление на 

МПС;
 
   Образци от заявлението за участие в конкурса и 

от декларацията могат да се получат в областна ди-
рекция “Земеделие” – Добрич, ул. “Независимост” 
№ 5, ет. 1, стая 102,  тел.058/60 37 12.
5. Срок за подаване на документите: 10 кален-

дарни дни считано от денят следващ датата на 
публикуване  на обявлението. Кандидатите пода-
ват лично или чрез пълномощник документите за 
участие в конкурса.
6. Място за подаване на документите: Област-

на дирекция “Земеделие” – Добрич, гр.Добрич ул. 
“Независимост” № 5, ет. 1, ст. 102.
7.  Общодостъпно място, на което ще се публи-

куват списъци или други съобщения във връзка 
с конкурса: Информационното табло на Областна 
дирекция “Земеделие” – Добрич, гр. Добрич, ул. 
“Независимост” № 5, ет. 1, Общинска служба по 
земеделие Балчик, гр. Балчик, ул. “Черно море” № 
16.
8. Основна заплата за длъжността – от 470 лв.

 Енчева - Господинов - Златева са трио фотографи, за които 
ще чувате тепърва. Убедена съм, защото са деца на мои отлич-
ни ученици от гимназията в Балчик. Фото: Маруся КОСТОВА 

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 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.                                /10-4/

*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 790
83                                     /10-4/

* Купувам малка къща в 
град Балчик/без кв.“Левски“/. 
Тел.0899079138 Недева 

                                       /2-1/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

*  П р о д а в а м  а п а р -
тамент с 3 стаи, кухня в 
ж.к.“Балик“ бл.9 гр.Балчик. 
Тел.0898977059              /2-2/

*  П р о д а в а м  а п .  в 
ж.к.“Балик“ бл.34 вх.Б ет.5, 
южен, панелен. Цена по 
договаряне. Тел. 0888 26 33 
08                                  /10-4/

• Продавам апартамент 
обзаведен, двустаен, 76 кв. м, 
тел. 0895 714394            /5-3/

• Продавам обзаведена 
къща на два етажа, зад авто-
гарата в Балчик, тел. 73 000 

евро, 0898 309330             /5-3/
*  П р од а ва м  к ъ щ а  в 

с.Соколово, в центре. Тел. 
088 591 6338                   /5-5/

*  П р о д а в а м  м е т а л -
но бунгало , 700 кв.м., 
ток и вода, на главен път. 
ул.1 № 57, над Помпена 
станция ,  в . з .“Кулака“ . 
Тел.0888001106                  /2-2/

*  П р о д а в а м  к ъ щ а  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                                         /7-7/ 

* 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                                      /10-10/

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

                                   /10-10/
* Продавам двустаен 

апартамент в Балчик, на 
ул.“Черно море“. Тел. 0896 
692 699                          /10-2/ 

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

* Обновеното Бистро 
Акапулко, търси да назначи 
готвач/ка целогодишно. Тел. 
0899836865                    /10-2/ 

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

                                       /1-1/
* 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 
С и т и ” . Ц е н а т а  е  п о 
договаряне. Тел. за връзка 
0899890050, 0893678607

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

                                     /5-5/
*  П р е во з  н а  б а г а ж и 

от България за Европа и 
обратно. Тел. 0899923907    

                                     /5-1/
* Продавам мотофреза 

“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 82
1                                       /6-6/

* 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/

ПРОДАВАМ 

ПЕЛЕТИ 
от 

иглолистни 
дървета, 

внос от Украйна.
 Тел. 

089 858 0430   
гр.Балчик, 

ул.“Хр.Ботев“ 
№ 37 

*Продавам дворно место 
840 кв. м. в Оброчище, с 
дървена барака и постройка 
за отглеждане на гъби. Тел: 
0898/56 45 02                 /10-10/

               

Мария Андреева 
Горчева – 20.09.2017 
г. Честит рожден 
ден от името на 
цялата редакция, 
която те цени и 
уважава.  

Фото: Ирина 
БРАТОЕВА


