
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

„Приемането на бюджета 
от страна на Общинския съ-
вет е политически акт. Това е 
начин на изразяване на одо-
брение или на неодобрение 
на политиката на кмета. Спо-
ред общинските съветници в 
Балчик политиката на кмета 
не е добра и биха могли да се 
направят още страшно мно-
го популистки неща” – така 
кметът на Балчик Николай 
Ангелов коментира в ефира на 
Дарик решението на местния 
парламент да не гласува пред-
ложения от администрацията 
проектобюджет за 2019 г. Той 
бе отхвърлен с гласовете на 
съветниците от ВМРО и ГЕРБ.

Градоначалникът припом-
ни, че на общественото об-
съждане на проектобюджета 
лидерът на ГЕРБ в Балчик 
Илиян Станоев е предложил 
основно да се ремонтират по-
вече от 20 улици в града. „В 
това предложение нямаше ко-
личествено-стойностна сметка 
и то ще изисква страшно мно-

го пари, които не можем да си 
позволим” – коментира Анге-
лов. По думите му бюджетът, с 
който общината ще разполага 
е с около 3 млн. лева по-малък 
от предвиденото или около 
23 млн. лева. „Единственото 
нещо, което се променя са раз-
ходите от собствени приходи. 
Категорично заявявам, че ня-
маме намерение да лишава-
ме гражданите от досегашни 
социални придобивки като 
намалените карти за транс-
порт на пенсионери, социални 
трапезарии и т.н.” – подчерта 
Николай Ангелов.

Той информира още, че 
заплатите в общинската ад-
министрация на Балчик са 
повишени от октомври 2018 
г. и изключение на тези, които 
по закон трябва да получават 
минимална работна заплата, в 
администрацията няма запла-
та по-ниска от 650 лв.

„Основната част на бю-
джета на Община Балчик е 
от собствени приходи и това 

ни позволява да поддъьржаме 
един добър стандарт” – заяви 
кметът на Белия град.

Според него общинският 
бюджет трябва да обхваща 
всички сфери на обществения 
живот – да предвижда сред-
ства за инфраструктура, за 
соьциална политика, за здра-
веопазване, за култура и спорт. 
„Винаги сме спазвали това 
правило и през 2019 г. ще про-
дължаваме да го правим. На-
истина рамката тази година ще 
е по-малка от нашите желания, 
но аз не съм убеден,че до края 
на годината няма да имаме нов 
бюджет, защото по правилник, 
ако не бъде приет, общински-
те съветници не получават 
заплати. Аз не вярвам след 
като познавам общинските 
съветници, че те ще си загубят 
заплатите, които никак не са 
малки” – коментира Ангелов.  

През 2019 г. от общината 
планират да направят основен 
ремонт на болницата в Балчик, 
на градския парк до ж-к „Ба-
лик” и на  няколко улици. През 
пролетта ще стартира ремон-
тът на крайбрежната алея в 
Балчик. Тя ще бъде укрепена, 
ще бъдат изградени парапе-
ти, велоалея и детски кътове. 
Ще бъде ремонтиран и пътят 
до Тузлата и местността „Бе-
лите скали”, както и площад 
„Рибарски” и част от улиците 
„Приморска” и „Черно море”.

За трета поредна година в 
Балчик отчитат рекорден ту-
ристически сезон, информира 
още кметът Николай Ангелов. 
Над 2 млн. и 400 хил.нощувки 
са реализирани в Белия град, 
което бележи ръст с близо 5% 
в сравнение с 2017 г. Събрани-
те средства от туристически 
данък през миналата година са 
над 1 млн. и 300 хил.лв.

„Дарик Радио” Добрич

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 37 
22 71                        /10-8/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Балчик, 
Каварна, Шабла, Г. Тоше-
во и Варненска област. 
Подготовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011                         /10-1/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам * Давам къща под наем 
целогодишно, обзаведена 
тел. 0886690650 в Балчик                      

                                    /50-2/
* Давам квартира под 

наем обзаведене, дъл-
госрочно. в бл.35. те. 
0888702805                 

                                     /2-2/
* Търся квартира /гарсо-

ниера, апартамент, стая/ це-
логодишно в ж.к. „Балчик“ 
Балчик. Тел. 0885 079116                       

* Продавам част от 
къща в центъра на Балчик. 
Ул.“Хр.Смирненски“ № 6 
тел. 0897 617 426                         

                                /10-8/
* Продавам апартамент 

в бл.2 ж.к.“Балик“ Балчик  
тел.0898 440 709                         

                                  /10-8/
* Продавам къща в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. 

                                      /4-4/
* Сдружение „Българ-

ско наследство“ Балчик 
организира екскурзия по 
родните места: Констанца, 
Сараюрт, Саръгьол, Бая, 
Еникьой, Тулча. 2 нощувки, 
2 вечери, 2 закуски+пътни 
разходи. Екскурзовод: 
Иванка Унгуряну. Цена на 
екскурзията .150 лв. Тел. 
за справки и записвание 
0887983113 /Деспина Ма-
ринова, водач/, НА ПРО-
ЛЕТ

* Продавам ябълки, еко-
логично чисти, българ-
ски сорт. Цена 1.20 лв./
кг.Тел.0885933055 Иванка 
Стоянова

* Ако желаете фото-
сесия, заповядайтевре-
кламна агенция “КОН-
ТРАСТ2018”ГрадБал-
чикУл.Д-р ЗлаткоПе-
тков34АТел:0878247581
/0886461492

Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия                          /10-1/

* Продавам двуместен 
разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел. 0889 43 63 12  /2-1/

* Продавам спалня, шо-
коладов цвят, без матрак, 
160/200 см. Цена: 100 лв. 
Тел.  0889 43 63 12  /2-1/
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РАЗПИСАНИЯНААВТОБУСНИЛИНИИ№1,№3,№2ИБАЛЧИК-

АЛБЕНА
„ПЪТНИЧЕСКИПРЕВОЗИ”ЕООД,0894667450
РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№1
Новогробище–ПлощадРибарски
07.15,09.45,11.15,13.15,14.05,16.15,17.45
ПлощадРибарски–Новогробище
07.40,10.20,11.40,13.40,14.30,16.40,18.10
*Линия№1сеизпълнявацелогодишно
* Маршрут на линия №1: Ново гробище – Енерго/Гарадок – Районен 

съд – Елпром – Тунджа /сп.3/ – Тунджа /сп.2/ – Тунджа /сп.1/ – Камчия – 
кв.Левски – Р.Даскалов – СОУ “Хр.Ботев” – спирка на ул. „Черно море” /до 
бивша автогара/  – Център – пл.Рибарски 

РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№3
Новогробище–ПлощадРибарски
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*,16.30,17.00,17.30,18.30,19.30,20.30,21.30,23.30;
ПлощадРибарски–Новогробище
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*,17.00,17.30,18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,24.00
*Линия№3сеизпълнявацелогодишно,без20.30,21.30и23.30,които

сеизпълняватот01.07до31.08.вкл.
*ОтНовигробища08.00,09.00,12.00,13.00,16.00иотпл.Рибарски

08.30,09.30,12.30,13.30,16.30сеизпълняват безсъботаинеделяпрез
периода01.09-30.06

* Маршрут на линия №3: Ново гробище – Енерго/Гарадок – Районен съд 
– Елпром – ОУ”Антим I” – Средна гора – Варненска – кв.Левски – Аквилон 
– Нов живот – Гемиджи – Болница – Център – пл.Рибарски 

РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№2
Балчик–Тузла
08.30,09.30,12.00,14.00,16.00,18.00
Тузла–Балчик
09.00,10.00,12.30,14.30,16.30,18.30
*Линия№2сеизпълнявавпериода15.06–15.09
* Маршрут на Линия №2: кв.Левски /сп.Акапулко/ – Р.Даскалов – спирка 

на ул. „Черно море” /до бивша автогара/ – Център – пл.Рибарски – Тузла 
РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯБАЛЧИК–АЛБЕНА–

БАЛЧИК
Балчик–Албена/лятноразписание15.06-15.09/
07.25,08.15,08.45,09.45,10.15,11.15,11.45,12.45,
13.15,14.15,14.45,15.45,16.15,17.15,17.45,19.15;
Албена–Балчик/лятноразписание15.06-15.09/
08.00,09.00,09.30,10.30,11.00,12.00,12.30,13.30,
14.00,15.00,15.30,16.30,17.00,18.00,18.30,20.00;
Балчик–Албена/зимноразписание16.09-14.06/-07.20,08.15,12.15,

17.15
Албена–Балчик/зимноразписание16.09-14.06/-09.00,13.30,16.30,

18.10
* Маршрут на Линия Балчик – Албена: кв.Левски /сп.Акапулко/ – Аквилон 

– Нов живот – Гемиджи – Болница – Център – пл.Рибарски – Двореца – Сборно 
място – Хоризонт – Бадема – Лозята – Зл.рибка – Орехите – Лагера – Фиш-
фиш – Бариера – Албена 

АКТУАЛНАИНФОРМАЦИЯЗАРАЗПИСАНИЯТАНАМЕЖДУСЕ-
ЛИЩНИТЕАВТОБУСНИЛИНИИ–АВТОГАРА БАЛЧИК: 0893 590060
Интернет сайт: http://avtogara-balchik.free.bg

БАЛЧИК–ВАРНА/BALCHIK-VARNA
 07:44  10:00  11:04  13:14* 15:05*  
17:20  18:10 
►Преминаващи: 
07:44 – Кооперация “Калиакра Експрес”
10:00 – ЕТ „Мильо – Димитър Димитров”
11:04 – ЕТ “Баланс – Иван Иванов”
13:14* /без събота и неделя/; 15:05*/само събота, неделя и празнични дни/; 
18:10–“Варна Бус 2000”ООД 
17:20 – ЕТ “Мильо – Д.Димитров”

БАЛЧИК-ДОБРИЧ/BALCHIK-DOBRICH
 07:00 (без неделя) 08:00 (без събота и неделя) 
09:20 10:30 11:05 11:40 
 13:20       14:00 15:20 16:30 17:20 
18:30 (19:00 – от 15.06 до 15.09)

БАЛЧИК–СТРАЖИЦА-ОДЪРЦИ–ДОБРИЧ
BALCHIK–STRAZHITSA–ODARTSI-DOBRICH
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
 07:30  17:10
► “Травел Балчик” ООД
► “Пътнически Превози” ЕООД;
► “Минибус Експрес” ООД;
► “Албена Автоекспрес”;

БАЛЧИК–КАВАРНА–ШАБЛА/BALCHIK–KAVARNA–SHABLA
► Преминаващи:
08:30 – “Пътнически превози” ЕООД
09:10 – “Варна Бус 2000” ООД – БАЛЧИК – КАВАРНА – ШАБЛА – ГРА-
НИЧАР
/само събота, неделя и празнични дни/
09:50 – “Варна Бус 2000” ООД 
13:20 – ЕТ „Мильо – Димитър Димитров”
16:00 – “Варна Бус 2000” ООД

БАЛЧИК–КАВАРНА/BALCHIK–KAVARNA
► Преминаващи:
10:24 – Кооперация “Калиакра-експрес”
14:25 – ЕТ “Баланс-Иван Иванов”

БАЛЧИК-ТРИГОРЦИ/BALCHIK-TRIGORTSI
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
 07:30 16:15 
► “Травел Балчик” ООД

БАЛЧИК–ЦЪРКВА/BALCHIK–TSARKVA
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
 14:00
► “Пътнически Превози” ЕООД

Кметът на Балчик: Няма да лиша-
ваме гражданите от социални при-
добивки заради по-малък бюджет

До членовете на РПК „Черно 
море” град Балчик

П О К А Н А
На основание чл.25, ал.1 и чл.27, ал.1, т.1 от 
Устава на РПК „Черно море” град Балчик и 
Решение № 33 по Протокол № 8 от 25 .01.2019 
г. на Управителния съвет на РПК „Черно 
море” град Балчик, Управителният съвет 
свиква членовете на РПК „Черно море” 
град Балчик на редовно Общо отчетно 
събрание, което ще се проведе на 29 март 
2018 г. /петък/ от 16.00 ч. в залата на клуба на 
офицерите и сержантите от запаса /стария 
гарнизонен стол/ в град Балчик, кв.”Левски”, 
при следния 
ДНЕВЕН РЕД:
1.Утвърждаване на решение на УС на РПК 
„Черно море” Балчик за приемане на нови 
членове и за прекратяване на членство на 
членове на РПК „Черно море”Балчик.
Докладва: Член на УС
2. Отчет на УС на РПК „Черно море” Балчик 
за дейността на РПК „Черно море”Балчик 
през 2018 г.
Докладва: Председателят
3.Годишен финансов отчет на РПК „Черно 
море” Балчик за 2018 г. и предложение за 
разпределение на печалба /загуба/.
Докладва: Гл.счетоводител
4.Отчет на Контролния съвет на РПК „Черно 
море” Балчик за дейността му през 2018 г. 
Заключение по отчета на УС и Годишния 
финансов отчет за 2018 г. на РПК „Черно 
море” Балчик.
Докладва: Председателят на КС.
5.Доклад на регистрирания одитор Денислав 
Велев – „Велев Одит” ООД гр.София.
Докладва: Одиторът и Член на УС
6.Освобождаване от отговорност на 
председателя, членовете на УС и членовете 
на КС на РПК „Черно море” Балчик за 
дейността им през 2018 г.
Докладва: член на УС
7.Одобряване на Основни насоки за 
развитие дейностите на РПК „Черно море” 
през 2019 г. и Програма за управление на 
РПК ”Черно море” Балчик през 2019 г. 
Докладва: Председателят
8.Определяне на регистриран одитор за 
одит на РПК „Черно море”Балчик през 2019 г. 
Докладва: гл.счетоводител
9.Избор на пълномощници за участие в 
Общо събрание на пълномощниците на 
Кооперативен съюз град Добрич.
Докладва: Комисия по предложенията
10.Разпореждане с недвижими имоти на РПК 
„Черно море” и с вещни права върху тях
Докладва: Председателят
*ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се явят необходимият 
брой членове, събранието се провежда 
един час по-късно, независимо от броя 
на присъстващите членове /чл.28, ал.2 от 
Устава на РПК „Черно море” 
УС на РПК „ЧЕРНО МОРЕ” град БАЛЧИК

Лъвски скок

Лъвски скок като Левски

Във връзка с шестдесетго-
дишнината на НЧ „Васил Лев-
ски 1959” и 19 февруари – Деня 
на обесването на Васил Левски, 
едноименното читалище орга-
низира на 11 февруари състе-
зание, което нарече  „ЛЪВСКИ 
СКОК”, както само Левски е 
можел да скача и заради което 
е бил именуван Левски. /лев на 

старобългарски език означава 
лъв/. 

 Отборът на училище „Ан-
тим I”  се представи отлично 
– сподели във ФБ г-жа Румяна 
Петрова, директор на училище-
то. Децата завоюваха 2 първи 
места, 6 втори и 3 трети. Да са 
им честити наградите.            

                                            Б.Т.

П О К А Н А

Шахматен клуб „Балчик” свиква своите членове на Общо събрание на 
24 февруари 2019 година в 17.00 часа, което ще се проведе в залата 
на шахматния клуб,намиращ се на ул. „Дионисополис” № 3 Балчик.
 Дневен ред: 
1.Приемане на финансовия отчет на ШК ‘’Балчик’’ за 2018 година 
2.Приемане на отчета за дейността на ШК „Балчик” за 2018 година
3.Приемане на спортният календар на ШК”Балчик” за 2019 година 
4.Промяна на Управителния съвет
При липса на кворум,събранието ще се проведе на същия ден, един 
час по-късно, на същото място и при същия дневен ред. 
Красимир Кирчев
Председател на ШК „Балчик”

ШК’’БАЛЧИК’’
организирасъстезанияпошахмат

Първитурнир:IIдетскакупа„БАЛЧИК’’на2март2019г.;
Вторитурнир:IVМемориал„ТихомирЕнчев”на3март2019г.
Вресторант‘‘Бялакъща‘‘.Гарантиранинагради.Начало-10часа
изадвататурнира.Справкиизаписваниявшахматнияклуб.


