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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/

Турските авиолинии пуснаха 
видеоклип за голф турнира край 

Балчик

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛКАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛ

УВЕДОМЛЕНИЕ 
от

СЛАВИ РУСЕВ СЕРБЕЗОВ – ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, СЛАВИ РУСЕВ СЕРБЕЗОВ – ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
с рег. № 739 в КЧСИ, с район на действие ДОС, с адрес: гр. Добрич, 

пл. „Свобода“ №1, II етаж

ОТНОСНО: Деня на отворени врати  във връзка с договореното 
партньорство между НСОРБ и КЧСИ за провеждане на информа-
ционна кампания „Как да защитим правата си като длъжници и 
кредитори“.
След проведени разговори с Община Балчик, Ви уведомявам, че 
управляваната от мен кантора ще участва в Деня на отворени 
врати, както следва: 
На 21.11.2016 г. в Община Балчик юристите на кантората на ЧСИ-На 21.11.2016 г. в Община Балчик юристите на кантората на ЧСИ-
Сл. Сербезов с рег. №739 на КЧСИ с район на действие ДОС ще про-Сл. Сербезов с рег. №739 на КЧСИ с район на действие ДОС ще про-
веждат безплатни консултации с граждани от 10,00 до 16,00 часа.веждат безплатни консултации с граждани от 10,00 до 16,00 часа.  

Николина Ангелкова: 
13,2 % е ръстът на 

чуждестранните туристи 
в област Добрич

Основна цел на Минис-
терството на туризма е 
превръщането на стра-
ната в целогодишна ту-
ристическа дестинация 
„България на четири се-
зона“, за да използваме 
максимално потенциала 
на нашата страна, каза 
министърът на туризма 
Николина Ангелкова на 
среща с представители 
на бранша от областта. 
На срещата присъства-
ха още кметът на До-
брич Йордан Йорданов, 
областният управител 
Детелина Николова и 
депутатите от ПП ГЕРБ 
Румен Иванов и Живко 
Мартинов.
Данните само за пери-
ода януари – септември 
сочат, че страната ни са 
посетили 7 млн. чуждес-
транни туристи. Област 

Добрич бележи ръст от 
13,2% с над 320 хиляди 
гости от чужбина, само 
за периода януари – ав-
густ. За първите осем 
месеца на годината в 
страната приходите от 
туризъм са 4,7 млрд. 
лева, като ръстът е 15% 
или 621 млн. лева са до-
пълнителните приходи, 
влезли в българската 
икономика. „Това е бла-
годарение на вашите 
усилия, които ежеднев-
но, съвместно с местни-
те власти и с правител-
ствата се полагат, за да 
може туризмът да вземе 
полагащото му се място 
като основен сектор в 
българската икономика“, 
заяви министър Ангел-
кова. Анализът на тури-
стите, които са посетили 
нашата страна, показват, 
че тя е предпочитана ту-
ристическа дестинация 
на първо място за това, 
че има стабилност, че 
има сигурност, спокой-
ствие за чуждестранните 
туристи, каза Н. Ангел-
кова. Тя подчерта, че се 
повишава качеството на 
туристическия продукт, 

показателно за което е, 
че хотелите с категория 
4 и 5 звезди са на първо 
място като предпочита-
на категория място за 
настаняване от чуждес-
транните туристи.
На вътрешния пазар от 
януари до септември 
има реализирани нощув-
ки от около 3 милиона 
български граждани.  
Само за лятото те са 2,1 
млн., което е около 8 % 
ръст. До края на годи-
ната, на база на песи-
мистичните прогнози, 
които Министерството 
на туризма прави, се оч-
аква общо чуждестран-
ни и български туристи 
да надхвърлят 11 млн. 
и това да е ръст между 
10,5 и 12 % на годишна 
база. Ако успеем да го 

постигнем, ще е рекорд-
но за българския тури-
зъм, откакто изобщо се 
води статистика, която 
да отчита всички тези 
данни.
По данни на Евростат 
за първите 6 месеца от 
2016 г. страната ни е на 
първо място по ръст в 
броя на нощувките сред 
27-те европейски държа-
ви, съобщи още Ангел-
кова.
Тя запозна присъства-
щите и с подготвените 
промени в Закона за 
туризма и в Закона за 
устройството на Черно-
морското крайбрежие. 
За първи път ще имаме 
възможност да покажем 
как ще функционира но-
вата методика за опре-
деляне на минималните 
концесионно възнаграж-
дения, където бяха опре-
делени базови цени като 
за населени места до 
10 000 души – 2 лева за 
плажни принадлежнос-
ти, над 10 000 – 3 лева, а 
за националните курор-
ти – 4 лв.

 Станислава 
КРЪСТЕВА

Авиокомпания “Тур-
ски авиолинии” 
пусна видеоклип за 
турнира на компани-
ята на голф игрище 
“Лайтхаус” край Бал-
чик. Състезанието 
проведоха 77 учас-
тници от страната и 
чужбина като българ-
ска част от световни-
те серии за аматьори 
в навечерие на фи-
нала в Белек. Той за-
върши през ноември 
в Турция.
Филмът представя 
отначало Варна с чу-
десни и впечатлява-
щи кадри от морска-
та гара, катедралата, 
морската градина. 
После камерата ни 
отнася над Балчик и 
на игрище “Лайта-
хаус”. Там виждаме 
готвач от турските 
авиолинии да кани 
играчите в клубна-
та къща да опитат, 
приготвена от него 
храна. После след-
ват кадри от трени-
ровъчното игрище, 
където загряват със-

тезателите. Операто-
рът включва начални 
удари при старта на 
състезанието и мо-
менти от игра по тра-
сето.
Мениджърката на 
голф комплекса 
“Лайтхаус” г-жа 
Кристина Коева раз-
казва пред камерата 
за чудесната възмож-
ност курортът да е 
домакин на такъв 
авторитетен турнир. 
Представителят на 
“Турски авиолинии” 
във Варна г-н Алпер 
Кашъкчъ запознава 
развълнувано зри-
телите с условията 
за игра и отдих по 
българското Черно-
морие.
Своите впечатления 
от турнира споделят 
голфъри от различни 
страни като францу-
зина Лагард, варнен-
ския голф играч Све-
тослав Станиславов, 
швейцареца Щефан 
Ебнер и др.
Кадри представят 
награждаване на по-

бедителя Богдан Гре-
гореску в клубната 
къща на “Лайтхаус”, 
спечелил българска-
та серия с 43 точки.
Видеоклипът пред-
ставя и награжда-
ването в Белек на 
най-голямото корпо-
ративно състезание 
в света. То обхваща 
100 турнира в 61 дър-
жави. Победителите 
от отделните тур-
нири се състезаваха 
на финала в Турция. 
Първи в Белек със 73 
точки стана америка-
нецът Томас Бъкли, 
победител от турни-
ра във Вашингтон. 
На точка след него 
остана първенецът 
от състезанието в 
Дъблин, следван 
също на точка по-
малко от шампиона 
във Франкфурт.
Филмчето за голф 
турнира на турски-
те авиолинии край 
Балчик завършва с 
романтични кадри от 
нощна Варна.

Румен ТОДОРОВ


