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ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ
№3 от гаража 7.35; 8.30 - 20.00ч. /на час/,22.00; №3 от
пл. “Рибарски” 8.00-19.00ч. /на час/
Балчик - Албена (от Рибарски пл.) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25,
12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски
Балчик - Гробищен парк /стар и нов/- от Пл. “Рибарски”
8.50; 10.50
АВТОГАРА - тел. 7-40-69
Балчик - Добрич 7.00 (без неделя);7.30; 8.00;  8.30;  9.20;
10.30; 11.05; 11.40;12.00. 13.00; 13.20; 14:00;14.50;
15.20; 16.30; 17.10; 17.20;18.30;
Балчик - Варна 6.30; 7;44; 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 10.30; 11.00;
11.04; 11.30; 12.30; 13.14/без с. и н./; 13.30; 14.30; 15.09 (само с.
и н.) 15.30; 16.30; 17.20; 18.00; 18.30 (само петък и неделя);
19.30
Балчик -Шабла 8.30; 9.50/без с. и н./;13.20;16.00
Балчик - Шабла- Граничар 9.10 /само с. и н./
Балчик - Каварна 10.24; 14.25
Балчик-Гурково-Тригорци  7.30; 16.15
Балчик-Дропла-Змеево 7.00; 15.00
Балчик-Кранево-Оброчище-Църква 9.30; 16.05
ЖП информация Варна - тел. 052/63-04-14
Бързи влакове Вн-Сф - 11:00; 12:50; 21:55; 22:20;
07:50 (експрес).
Автобуси Балчик-София-9.45;21.30;тел.7 40 69
Автобуси Варна - София и Добрич - София
фирма “Юниън Ивкони” Балчик - Варна - В.Търново -
София 9:55h, 22:19 тел.:0879 356 232 София - Балчик
10:30h, 22:30h - www.union-ivkoni.com
Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
БЕНЗИНОСТАНЦИИ
"Лафи" - 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
АПТЕКИ
Аптека “Вива” - центъра, ЕТ Калоян Лазов,
тел. 7-22-50всеки ден от 8.00 - 18.00 ч.
Аптека"Панацеа" - тел. 7-59-38 всеки ден от 8-20ч.,
събота от 9.00 - 20.00 ч., неделя - почивен ден
Аптека "Фарма" - ж.к. "Балик" тел. 7-29-31
 8.00 - 19.00 ч. събота: 8.00 - 12.00; неделя - почивен ден ч.
Аптека “ЕЛДИ’- партерен етаж на Медицински център
от пон.до петък от 8 до 20 часа, събота от 9 до 18.тел: 7 45 99
ДРОГЕРИЯ ‘АНИ, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’. ТЕЛ;
0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефонна централа - тел. 7-26-91
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /денонощно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 от 9-11ч. 15-18ч. събота
9-12. поч. ден неделя. спешни случаи тел:75883;0887/238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /поликлиниката/
GSM 0888/81-43-10
Д-р Димова -АГ  с видеозон, бл. 6 вх. Б, 17-18:30 ч.
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/; понеделник - петък от 13:30 до 17:30
Д-р Владимиров - ортопед-травматолог
 GSM:088 8/860 121
Д-р Калинова - вътр. болести, вторник и пе-тък от 16 ч.
до 19 ч., дом. тел. 7-51-47,
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
работи със Здравната каса.
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
НОТАРИУСИ
Обретен Обретенов, ул. "Черно море"
тел.7-64-46; GSM: 0888/63-78-60
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

ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА 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
Отец Георги Петков - тел. 7 24 41
БИБЛИОТЕКИ
при ч-ще"П.Хилендарски"тел.7-26-11, 8.30 - 17.00;
събота и неделя - поч.дни
при ч-ще "В.Левски" тел. 7-20-86 с Интернет център
Частна книжарница “Рива 2” /до Музея/
ул. “Витоша” 2  Тел: 7 41 82 формуляри, ученически
пособия, канцеларски материали, книги
ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00  - 17.00;
ЕТНОГРАФСКА КЪЩА 9.00-17.00;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУД. ГАЛЕРИЯ тел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32
ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА тел.160
ПОЩА И ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКА СЛУЖБА
Паричен салон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00;   неделя - почивен ден;
тел. каса 8.00 - 18.00;
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
 ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34
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Ние ще Ви го доставим и монтираме, Вие
ще си спестите глобите от КАТ за невключени

дневни светлини.
Тел.0897 94 03 98; 0899 300 484;

0877 407 352 /6-6/

Електронно реле“Дневни светлини”

Продавам
* Продавам апартамент,

2 стаи, в блок № 5.
Тел: 0893 792 190    /4-2/
* Продавам апартамент,

НС, зад общински пазар и
панелен апартамент в бл.15.
Тел: 0894 43 33 29; 0995
68 55 59  /5-5/

* Продавам 500 кв.м.
дворно място в регулация
на ул. “Ком”, кв.”Левски”,
Балчик. Цена по догова-
ряне. Тел: 0898 34 33 44 /
10-2/

* П р од а в а м  и з г од н о
парцел 640 кв.м в  регу-
ла ция , на ул.  “Ст.  пла-
н и н а ”  д о п ож а рн а та  и
летище Балчик с лице на
асфалтов път.

Цена по договаряне от
собственика,0% коми-сионна.

Тел: 0889 614 762    /4-2/
*Продавам 2 разтегателни
фотьойла, удобни за легла.
Тел: 0899 154 601     /4-3/

Разни
*Извършвам счетоводни
услуги.
Тел: 0579/75356        /5-4/
* Гледам стари и болни хора

Тел: 0899 33 61 03      /4-4/

 * Сондажи за вода, изливн

пилоти и инженерно-гео-
ложки проучвания.
  Тел: 0878 901 155 /10-5/

*Давам под наем
гарсониера в гр. Добрич,
бул. 25 септември № 39.

Тел: 0888 403 211    /4-3/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-19/
* “Биг Бен” - гр. Балчик

започва курсове по:
- компютърна грамот-

ност;
- английски език;
- немски език;
- български език за

чужденци;
Организират се курсове

и по испански, френски,
руски, румънски и др. ези-
ци за всички възрасти.

      За контакти:
0579/ 7-20-17; 0886 563

216; 0896 310 535;

Facebook.com/Big Ben/
Balchik

* Купувам зем. земя в
Балчик, Царичино, Гур-
ково, Тригорци, Соколово,
Сенокос, Змеево, Дропла и
Храброво.
  Тел: 0886 462 784; 0878
462 784                        /2-2/
* Купувам зем. земя в Каварна,
Шабла, Дуран-кулак, Ген.
Тошево, Доб-рич, Тервел,
Тутракан, Силистра.
   Тел: 0878 462 784; 0886
462 784                        /2-2/

Купувам
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ОВЕН
Справяте се чудесно със задълженията

си. Добре ще е, ако не се ангажирате с
чужди проблеми. Вашите оригинални идеи
ще намерят реално приложение и това ще

остави у вас чувство на задоволство. Самочувствието ви
ще се подобри и от финансовата независимост, която
създавате за себе си.

ТЕЛЕЦ
Ще се радвате на активност и динамика

на събитията. Онези от вас, които ще
участват в изпити, интервюта, конкурси ги
очаква успех. Разкриват се благоприятни

перспективи за лично усъвършенстване. Намерете време
за разтоварващи мигове с любими хора. Идеите ви са на
път да се реализират, но ви е нужно повече търпение.

БЛИЗНАЦИ
Делата ви ще бъдат успешни, ако

проявите търпение и оставите
обстоятелствата да работят във ваша полза.
Харчете по-малко от заработеното и ще

имате повече. Ако споделите почивката си с любимия човек
ще неутрализирате напрежението от седмицата и ще се
заредите с нови сили. Очакват ви приятни емоции.

РАК
Ще постигнете значителни успехи, с

които ще утвърдите позициите си.
Седмицата обещава да потръгне добре още
от началото, но от вас зависи дали ще

съумеете да удържите емоциите си. Възможно е околните
да злоупотребят с вашата отстъпчивост. Това можете да
победите единствено с категоричност.

ЛЪВ
Постигате забележителни успехи при

решаването на възникналите проблеми в
професионалната сфера. Не търсете у
другите причина за несгодите си. Обърнете

внимание на собственото си поведение. Рано или късно
трябва да направите важен избор в личен план, колкото и
да не ви се иска.

ДЕВА
Стойте настрана от обстоятелства, в

които се налага да действате против волята
си. Имате желание да разчупите рамките
на еднообразното ежедневие, което ви кара

да се чувствате некомфортно. Направете го и бъдете
сигурни, че това ще ви донесе енергия и уют.

ВЕЗНИ
Старайте се да не насилвате събитията.

Обмисляйте всяка своя стъпка. Ще чуете
добри новини, които ще ви накарат да
чертаете планове за бъдещи

професионални проекти. Освен това ви предстои
постигане на успешни договорености. Лутанията ви са на
път да се свършат окончателно. Поемате нови
отговорности.

СКОРПИ ОН
Повечето от вас ще се съсредоточат

върху професионални теми. Отложете
категоричните отговори за след време,
когато бихте могли да ги прецените далеч

по-трезво. Седмицата е подходяща за започване на нов
проект или нова връзка. Началото е обещаващо и има
всички шансове да останете доволни от постиганотото.

СТРЕЛЕЦ
За препоръчване е да се съсредоточите

само върху най - важното за вас. Не
разпилявайте енергията си за незначителни
неща. Обмислете добре професионален

проект, без да правите прибързани стъпки. Това ще ви
гарантира по следващ успех. В семейството си играете
ролята на балансиращ фактор.

КОЗИРОГ
Очакват ви важни дела и с усърдие и

упоритост сте на път да ги реализирате.
Бъдете практични, въздържайте се от
необмислени разходи, особено покупки на

скъпи вещи. Самочувствието ви е високо, и за това има
заслуга засиленият интерес към вас на представител от
противоположния пол.

ВОДОЛЕЙ
За да постигнете целите си е добре да

владеете емоциите си и да подхождате
трезво към задачите си. Не бъдете
недостъпни за хората, които са насочили

вниманието си към вас. Здравето е възможно да ви създава
проблеми. В интимният ви живот предстоят вълнуващи
моменти, човека до вас ви прави особено щастливи.

РИБИ
Тази седмца може да бъде напрегната,

ако не съумеете дипломатично да
разрешите конфликтите. Използвайте
силата на разума си и очарованието, което

излъчвате за да постигнете повече. Не се отказвайте от
съдействието на колегите си, те могат да направят повече
отколкото си мислите.

На 18 и 19 май в град
варна се проведе 39-то
републиканско лично
първенство по тенис на
маса за мъже и жени –
ветерани за 2013 г. дома-
кин и организатор на
първенството бяха Об-
щина Варна и СКТМ
„Морски дяволи”
гр.Варна.

В първенството учас-
тие взеха 180 състезате-
ли от 48 спортни клуба
от страната. Състезава-
ха се и двама наши пре-
дставители Борис Чер-
венков и арх.Георги
Михайлов. Състезание-
то се проведе в два ета-
па. Игра във възрастова
група „Всеки срещу
всеки” и след това на
елиминиране до финал.
И двамата ни предста-

вители достигнаха до
финал като Б.Червенков
завоюва златен медал в
индивидуалното класи-
ране и бронзов медал на
двойки.Арх.Г.Михай-
лов спечели златен ме-
дал на двойки и бронзов
в индивидуалното кла-
сиране.

Нека обществеността
на град Балчик знае, че
вече втора година
СКТМ „Балчик” е ли-
шен /незнайно защо/ от
бюджетни средства, въ-
преки че ОбС гласува
бюджет за клуба за 2012
г. Съществуването на
клуба се дължи на изк-
лючително позитивно-
то отношение на дирек-
тора на ОУ „Св.Св.Ки-
рил и Методий” Стани-
слав Николов, който е

предоставил много до-
бра база за дейността на
клуба. А за всяко меро-
приятие и консумативи
се заплаща с лични сре-
дства от членовете на
клуба.

Следват поредица от
наши и международни
турнири по тенис на ма-
са, в които нашите със-
тезатели ще вземат уча-
стие. Борис Червенков е
включен в отбора на
РБългария за световно
първенство по тенис на
маса – ветерани, което
ще се проведе в края на
месец юни в Англия,
гр.Бирмингам.

Да пожелаем успех на
нашите състезатели и
занапред.

Арх.Георги
МИХАЙЛОВ
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На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с реш. №

238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп с реш. № 748 по Протокол №
59 от 17.02.2011 г., Решение 198/17.07.2012 г. по Протокол № 15 на ОбС - Балчик
и Заповед № 458/15.05.2013 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти
общинска собственост, съгласно одобрени схеми :

1.1. Паркинг “Двореца” с площ 1 205.00 кв.м. представляващ обособена
част от ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта на гр.Балчик при начална
годишна наемна цена в размер на 5 639.40  лева, без ДДС.

1.2. 50 броя паркоместа по алея “Ехо”(от летен кинотеатър до паркинг
“Двореца”) и 40 броя паркоместа по ул.”Албенски път” (от паркинг “Двореца”
до кръстовището) в гр.Балчик, обособени части от ПИ № 02508.7.138 по
кадастралната карта на гр. Балчик, с обща площ 900.00 кв.м., при начална
годишна наемна цена в размер на 4 212,00 лева, без ДДС.

2. Цел на търга : отдаване под наем, съгласно предназначението си на части
от имоти - публична общинска собственост.

2.1. Срок на договора:
- за обект (1.1.) - до 01.03.2015 год.
- за обект (1.2.) - до 01.03.2015 год.
2.2. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по

смисъла  на Търговския закон.
2.3. Участникът, спечелили търга и сключил Договор за наем за паркинг

“Двореца” се задължава да осъществява и пропускателен режим по алеята,
водеща до АПК “Двореца”.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12.00 лв. с вкл. ДДС,
всеки работен ден от 23.05.2013 г. до 11.06.2013 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е
12.06.2013 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес
пл.”21-септември” № 6.

Търгът ще се проведе на 13.06.2013 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в
сградата на ОбА - Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ
за закупена тръжна документация.

            За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова




