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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
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 - 20.00 ч. неделя: 8.30 - 12.30; 14.00 - 18.00 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
Д-р Пламен Владов ж.к Балчик, бл. 34, записва пациенти
по здравна каса. Понеделник, сряда и петък от 14:30 до
20:30; Воторник и четвъртък от 7:30 до 13:30. Тел
0893 90 88 36, 0893 90 88 38, 0898 41 98 15
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
Георги Чолаков, ул. “Черно море” 33
GSM: 0888/ 62 40 33 Тел: 7 47 10 Факс 7 47 11
ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА тел. 7-55-27
8.00 - 12.00; 12.30 - 16.30

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, 8.00 - 18.00;
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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Погребално обслужване “НИССИ” 0897 88 50 42

Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направи-
те в книжарница

“Рива” / до Музея /

ОВЕН
Професионалните ви ангажименти най-

вероятно ще ви отведат до интересни и
неочаквани за вас открития. Напредъкът,
който ще постигнете най-вероятно ще ви

мотивира да продължите да действате в същата насока.
Упоритостта и постоянството ви ще бъдат възнаградени.
Седмицата започва отлично.

ТЕЛЕЦ
Предстоят ви напрегнати работни

моменти. Въпреки напрежението доброто
ви настроение е налице и ви гарантира
приятна седмица. Добри възможности за

промяна на обстановката се откриват пред мнозина от
вас. Получавате изгодно предложение, което е добре да
обсъдите с вашите близки.

БЛИЗНАЦИ
Многообещаващо начало на новата

седмица. Имате реални шансове да
постигнете онова, към което се стремите,
затова действайте решително и ще успеете.

Онези от вас, които все още не са открили любовта, тази
седмица ще постигнат много в тази посока. Спокойни и
уверени сте и това е най-важното.

РАК
Държите да осъществите напълно

плановете си, но не бива да се учудвате,
ако тази седмица ви се наложи да
промените ангажиментите си по

независещи от вас причини. Печелите предимство в момент,
когато другите не знаят как да постъпят. Работите добре и
сте удовлетворени от постигнатото.

ЛЪВ
Започвате с много ентусиазъм и хъс за

работа. Имате конкретни идеи и планове за
тяхното осъществяване и това поглъща по-
голямата част от времето ви. Не

предизвиквайте умишлен интерес около делата си, а
работете самостоятелно. Това е за предпочитане, за да не
се натъкнете на непредвидени пречки.

ДЕВА
Бъдете предпазливи с ангажиментите,

които поемате. По-добре е да не рискувате,
а да действате внимателно, и едва след като
сте добре информирани. Променете

тактиката си, ако не сте доволни от резултатите, но не се
отказвайте от идеите си. Имате с кого да се посъветвате,
използвайте тази възможност.

ВЕЗНИ
Някои от вас очакват одобрението на по-висше стоящи.

Бъдете по-уверени в себе си. Не се
поддавайте на мними съвети, преценявайте
всяко нещо самостоятелно и се доверявайте
само на проверени хора. По този начин ще

си спестите немалко неприятности. Помислете как да
направите вечерта приятна заедно с любимия човек.

СКОРПИ ОН
Успявате да осъществите отдавна

подготвян бизнес проект. Така най-
вероятно ще се превърнете в доста значим
за фирмата си човек. Не проявявайте
никаква колебливост в това отношение и

можете да разчитате на успех. Избрали сте правилната за
вас насока. Проявете достатъчно постоянство.

СТРЕЛЕЦ
Новата седмица предлага търсени

предизвикателства за вас и близките ви.
Имате реални шансове значително да
подобрите материалното си състояние,
както и да изгладите всички възможни

недоразумения у дома. Възползвайте се от предоставения
ви повод. Прекомерната скептичност може да изиграе лоша
шега.

КОЗИРОГ
Със сигурност ще бъдете удовлетворени

от успешната седмица, която ви предстои.
Ангажиментите ви в делови план ще ви
донесат много поводи за добро
настроение. Позициите ви ще се затвърдят

и уважението към вас и професионалните ви качества ще
нарасне. В личен план ви предстоят желани промени.

ВОДОЛЕЙ
Идеите ви са наистина перспективни и

предстоящата седмица ще потвърди това.
Намирате верния подход и това свежда пре-
чките по пътя ви до минимум. Продължа-

вайте в същия дух и не се поддавайте на възможните злос-
тни критики, резултат най-вече на завист. Водолеите по
принцип са щастливи хора.

РИБИ
Има защо да сте удовлетворени от себе

си. Делата ви се развиват възходящо във
всяко едно отношение. Съсредоточите ли
се върху една конкретна сфера на действие

и резултатите ще бъдат повече от очакваните. Нищо не е в
състояние да ви спре. Радвате се на споделените моменти
с любимите хора.                    /Б.Т./

Купувам
*Купувам земеделска земя
в Гурково, Царичино,
Тригорци, Соколово,
Дропла, Кремена, Сено-
кос, Балчик. Изготвям до-
кументи.
Тел: 0888 427 288, 0895,
718 383                        /3-1/
*Купувам земеделска земя
в общ. Балчик, Каварна, Г.
Тошево, Шабла, Добрич,
Крушари. Плащам ведна-
га.
Тел: 0888 427 288,
0895, 718 383              /3-1/

*Купувам апартамент
без посредник.

Тел: 0895 733 993
*Купувам зем. земя в

Балчик, Царичино, Гурко-
во, Тригорци, Соколово,
Сенокос, Змеево, Дропла,
Храброво.

Тел: 0886 462 784; 0878
462 784                 /2-2/

*Купувам зем.земя в Ка-
варна, Шабла, Дуранку-
лак, Ген. Тошево, Добрич,
Тервел, Тутракан, Силис-
тра.

Тел: 0878 462 784; 0886
462 784                    /2-2/

Продавам
*Продавам къща в с.

Одърци, 1600кв.м двор.

Тел: 0888 403 211    /4-3/
*Продавам изгодно

парцел 640 кв.м в
регулация, на ул. “Ст.
планина” до пожарната и
летище Балчик с лице на
асфалтов път.

Цена по договаряне от
собственика, 0% комисионна.

Тел: 0889 614 762    /4-1/
*Продавам микробус

“Форд Транзит”, 15+1,
лицензиран, 2000 г., може
и с работно място догова-
ряне

Тел: 0886 746 761
*Продавам вила в гр.

Балчик, в.з “Бели скали”,
500 кв.м двор, 360 кв.м за-
строена площ, два закри-
ти гаража, отлична пано-
рама, 4 етажа - р-н. “Дво-
реца”.

Тел:0899 436 312 /4-4/
*Продавам микробус

Форд Транзит, 2,5 дизел, 12
места, надстройка, 1988
година или заменям за
тухли - нови, стари.

Тел: 0889 436 312 /4-4/

Разни
*”Познай себе си” чрез

медитация - “Експеримент
за Истината” (безплатно) в
клубчето в квартал “Ба-
лик” - албенския блок -

партера, южно до вх. Б.
Всеки вторник и четвъртък
от 18 ч. Тел: 0882 292 370 -
Проданова                    /2-1/

*Под наем гарсониера в
гр. Добрич, бул “25 сеп-
тември”  №39.

Тел: 0888 403 211   /4-2/
*Почивки - вила

“Попов” гр. Балчик, 500
м. до морето и Двореца,
кабелна TV, интернет,
барбекю.

Тел: 0888 705 717 /4-4/
*Търся квартиранти

за самостоятелна бо-
ксон иера,  н ап ълно
обзаведена, с клима-
тик, без хазяи във Вар-
на близо до лятно ки-
но “Тракия”.

Тел: 0889 888 972
052 780 908
052 803 248
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-20/
*Търся работа като

администратор, нощна
смяна - с руски, румънски
и чешки език.

Тел: 0888 699 662 /4-4/
*Младежки студентски

бригади, стажове и спе-
циализации - Англия,
Италия, Кипър.

Тел: 0889 636 280 /10-2/

ПО РЕДА НА
чл.14,ал.1,т.2 от ЗОП

С  ПРЕДМЕТ: „Техни-
ческа помощ за подгото-
вка на инвестиционен
проект: „Изграждане на
трети утаител и дълбоко-
водно заустване на ПСОВ
Балчик в Черно море, и
разширяване обхвата на
канализационната мре-
жа на град Балчик", фи-
нансиран по Оперативна
програма „Околна среда
2007-2013 г."

ЗА ПРОЕКТ:   на Об-
щина Балчик  по Опера-

ÎÒÊÐÈÒÀ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÇÀ
ÂÚÇËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀ

ÏÎÐÚ×ÊÀ
тивна програма „Окол-
на среда" 2007 - 2013 г,
приоритетна ос 1, рефе-
рентен номер
BG161PO005/10/1.11/03/
19: „Изграждане на тре-
ти утаител и дълбоково-
дно заустване на ПСОВ
- Балчик и разширяване
обхвата на канализаци-
онната мрежа на гр.
Балчик"

№ НА ПРЕПИСКАТА
В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2012-0014
КРАЕН СРОК
за закупуване на доку-

ментацията
до 16.00 часа на

30.08.2012 г.
КРАЕН СРОК
за подаване на иска-

ния за разяснения
до 16.00 часа на

30.08.2012 г.
КРАЕН СРОК
за предаване на офер-

тите
до 16.00 часа на

10.09.2012 г.
НЕОБХОДИМИТЕ ДО-

КУМЕНТИ МОГАТ ДА
СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСА-
ТА НА ОБЩИНАТА.

На основание чл. 68 от
НОРПУРОИ на ОбС - гр.
Балчик, приета с реш. №
238/27.02.2009 г., изменена
и допълнена с Решение №
748 по Протокол № 59 от
17.02.2011 г., Решение №
64/17.02.2012 г. на ОбС -
Балчик и Заповед №710/
16.07.2012 г. на Кмета на
Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг
с тайно наддаване за
отдаване под наем на части
от имоти - общинска
собственост за поставяне на
преместваеми обекти,
съгласно одобрени схеми :

1.1. Тротоарна площ на
ул. "Приморска", гр.
Балчик, представляваща
част от ПИ № 02508.86.49
по кад. карта на гр. Балчик
за поставяне на пункт на
Български спортен
тотализатор с площ 15 м2,
с начална годишна наемна
цена в размер на 290.70
лева /двеста и деветдесет
лева 70 ст./, без ДДС.

1.2. Терен до бивша
"Автошкола" на ул. "Д - р
Желязко Бончев" в ж.к
"Балик", гр. Балчик,
представляващ част от ПИ
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02508.76.4 по кадастралната
карта на гр. Балчик, за
поставяне на :

- пункт на Български
спортен тотализатор с площ
от 15 м2 , с начална годишна
наемна цена 290.70 лева /
двеста и деветдесет лева и
70 ст./, без ДДДС.

- три броя търговски
обекти, всеки с площ от 10
м2, с начална годишна
наемна цена всеки - 156.60
лева /сто петдесет и шест
лева и 60 ст./, без ДДС.

- офис с площ от 20 м2,  с
начална годишна наемна цена
387.60 лева /триста осемдесет
и седем лева и 60 ст./, без ДДС.

1.3. Тротоарна площ на ул.
"Черно море", гр. Балчик,
представляваща част от ПИ
№ 02508.82.73 по кад. карта
на гр. Балчик за поставяне на
пункт на Български спортен
тотализатор с площ 15 м2, с
начална годишна наемна
цена в размер на 290.70 лева
/двеста и деветдесет лева и 70
ст./, без ДДС.

1.4. Тротоарна площ на
ул. "Черно море", гр.
Балчик, представляваща
част от ПИ № 02508.82.73
по кад. карта на гр. Балчик

за поставяне на павелион за
вестници с площ 5 м2, с
начална годишна наемна
цена в размер на 96.90 лева
/деветдесет и шест лева и 90
ст./, без ДДС.

2. Срок на договора - пет
години

3. До участие в търга се
допускат кандидати, които
са регистрирани по смисъла
на търговския закон.

Търгът ще се проведе на
06.08.2012 г. от 10.00 часа
в залата на I - ви етаж в
сградата на Общинска
администрация - Балчик,
пл. "21 - септември" № 6.

Закупуване на тръжна
документация в размер на
12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки
работен ден от 19.07.2012
г. до 02.08.2012 г. на касата
на ОбА - Балчик.

Крайният срок за
приемане на предложения и
депозит за участие е
03.08.2012 г. до 16,00 ч. в
информационния център на
ОбА-Балчик.

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




