
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

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/
* Търся квартира /

гарсониера, апартамент, 
стая/ целогодишно в ж.к. 
„Балчик“ Балчик. Тел. 
0885 079116                       

                                      /4-4/
* Сдружение „Българ-

ско наследство“ Балчик 

* 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. 

организира екскурзия по 
родните места: Констан-
ца, Сараюрт, Саръгьол, 
Бая, Еникьой, Тулча. 2 
нощувки, 2 вечери, 2 
закуски+пътни разходи. 
Екскурзовод: Иванка 
Унгуряну. Цена на екс-
курзията .150 лв. Тел. 
за справки и записвание 
0887983113 /Деспина 
Маринова, водач/, НА 
ПРОЛЕТ

* Продавам ябълки, 
екологично чисти, бъл-
гарски сорт. Цена 1.20 лв./
кг.Тел.0885933055 Иванка 
Стоянова

* Ако желаете фо-
тосесия, заповядайте
в рекламна агенция
“КОНТРАСТ2018”Град
БалчикУл.Д-рЗлатко
Петков 34АТел: 0878
247581/0886461492

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

Българска вечер 
в Норвегия 

От 24 до 27 февруари 
делегация на КК „Ал-
бена” посети Норвегия, 
като в град Хьоксунд 
проведе вечер, посветена 
на България и среща с две 
организации на запасни-
те офицери и сержанти, а 
в столицата Осло с Гене-
ралния секретар на орга-
низацията и Дружеството 
в Осло. 

От „Албена” присъст-
ваха г-жа Красимира 
Стоянова и г-н Димитър 
Тачев, които почерпиха 
присъстващите с българ-
ски мезета и албенско 
вино. Димитър Тачев по-
веде хорото. Норвежците 
се включиха с удоволст-
вие – сподели о.з. полк.
Иван Апостолов.

От три години рабо-
тим с норвежката орга-
низация на ветераните 
и запасните офицери и 
сержанти. Там ветерани 
се наричат участниците в 
мисии, а те са доста голя-
ма цифра – продължи да 
разказва о.з. полк.Иван 
Апостолов.

„Първата група посе-
ти нашия клуб и подне-
се цветя на Паметника 
на загиналите летци и 
парашутисти на летище 

Балчик. Заведохме ги във 
Варна, където посетихме 
ВМУ. В Дома на офице-
ра им изнесоха концерт. 
Мъжки хор от Норвегия 
идва специално за откри-
ването на Мемориала в 
Балчик. По всички меро-
приятия работим с помо-
щта на КК „Албена”. 

През месец ноември 
миналата година аз бях 
командирован от „Ал-
бена” в Норвегия за 
сключване на Договор за 
сътрудничество  с Цен-
тралното ръководство 
на тяхната организация. 
Като продължение, на 
24 февруари т.г. група 
от 5 души бяхме коман-
дировани да представим 
курорта „Албена”. Аз 
реших да взема музикал-
ното семейство Дими-
тричка и Галин Ганчеви. 
Там направихме българ-
ска вечер, на която те се 
представиха чудесно. Ра-
ботим съвместно Балчик 
и Албена, защото интере-
сите ни са общи. 

Поради характера на 
климата в Норвегия, за-
пасните офицери и сер-
жанти имат нужда от 
пребиваване в слънчева 
България. А Албена им 

предлага прекрасни ус-
ловия. Поканил съм лич-
но за сметка на „Албена” 
Генералния секретар Тур 
Лисенстоен. Обещах 10% 
намаление на лечебни 
процедури на всички за-
пасни офицери и сержан-
ти. Естествено, съгласу-
вано с ръководството на 
„Албена”.

В Норвегия разчи-
там много на дъщеря си 
Лидия, внука ми Иво и 
тяхното семейство. Ли-
дия, освен висшето си 
музикално образование 
от България, има и три 
висши образования в 
Норвегия. Тя е единстве-
ната българка, завърши-
ла в Норвегия Военна 
академия, която измеж-
ду 32 кандидати печели 
конкурс и в момента е 
Генерален секретар и Из-
пълнителен директор на 
терапията на Норвегия. 
Тя помогна и помага на 
Медика Албена в много 
отношения. 

 От страна на норвеж-
ките приятели имаме от-
ново покана за посеще-
ние, а и те чакат лятото, 
за да дойдат в слънчева 
България.”

                                /Б.Т./                           

Кражба на лавандула
На 4 декември, около 14:20 
часа е получено съобщение за 
извършена кражба на около 70 
000 броя посадъчен материал 

лавандула от частен двор на 
територията на с. Дъбрава, обл. 
Добрич. По случая е образува-
но досъдебно производство.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК
П Р О Т О К О Л № 36

от извънредно заседание на 
Общински съвет - Балчик, 

проведено на 12 март 2019 година

По първа точка от дневния ред: Удължаване 
на срока на Договор подписан между община 
Балчик и „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ № 524: На основание чл. 21, ал. 1, т. 
10, т. 6 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 
1 от Закона за общинския дълг, общински съвет 
– Балчик
РЕШИ:
Изменя т. 1 от Решение 60 по Протокол 
№ 6 от 26.01.2017 година  за сключване на 
договор с Фонд „ФЛАГ” за изпълнение на 
одобрения по ТГС „2007-2013г.” проект и 
сключен Договор за безвъзмездна финансова 
помощ №4803/18.01.2016г.,  „Представяне 
на регионалното културно наследство в 3D”, 
финансиран по Програма за „Трансгранично 
сътрудничество INTERREG V-A Румъния-
България 2014-2020г.”,, приоритетна ос 2: 
Един зелен регион, схема 2.1.”Подобряване 
на опазването и устойчивото използване на 
природното наследство, ресурсите и  културното 
наследство”в частта:
•       Условия за погасяване:
-  Срок на погасяване - до 25.06.2019 г., с 
възможност за предсрочно погасяване изцяло 
или на части, без такса за предсрочно погасяване.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват 
– 16 общински съветници
 „ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 
– 0

ИЛИЯН СТАНОЕВ,
Председател на 

ОбС Балчик

Управителният съвет на 
КЛУБА ПО ТЕНИС НА МАСА  „БАЛЧИК”

Кани своите членове на годишно събрание, което ще се проведе на 13 
април 2019 г. от 10.00 ч. във физкултурния съвет на ОУ „Св.Св.Кирил 

и Методий” град Балчик, при следния 
ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет на дейността на клуба през 2018 г.
2.Приемане на нови членове.
3. Разни.
При липса на кворум, събранието ще се проведе след един час, от 11.00 ч.

От УС на СКТМ „Балчик”

Кражба на електромер
На 5 февруари, около 22:00 
часа е получено съобщение 
за извършена кражба на 
електромер, монтиран на 

електрически табло в град 
Балчик. По случая е обра-
зувано досъдебно производ-
ство.

Задържан е 31-годишен 
балчиклия

На 8 февруари, около 16:10 
часа в град Балчик е спрян 
за проверка специален 
автомобил „Ивеко” с до-
бричка регистрация. При 
извършената проверка 
на водача на автомобила 
за употреба наркотични 
вещества, тестът отчита 

положителен резултат за 
употребата на амфетамин 
и метаамфетамин. С поли-
цейска мярка за срок от 24 
часа е задържан 31-годи-
шен мъж от град Балчик. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Взломна кражба в Балчик
На 9 февруари, около 10:30 
часа е получено съобще-
ние за извършена взломна 
кражба от гаражно по-
мещение в град Балчик. 
По данни на тъжителя е 

извършена кражба на ку-
фар с ръчни инструменти, 
перфоратор и мултифунк-
ционален уред. По случая е 
образувано досъдебно про-
изводство.

Преобърнат автомобил 
заради куче

На 10 февруари, около 
20:00 часа е получено съоб-
щение за възникнало ПТП 
по главен път I-9 в района 
на с. Царичино, обл. До-
брич. 
На място е установено, че 
водач на лек автомобил 
„Фолксваген” с добричка 
регистрация, удря внезап-
но изляло на пътно платно 
куче, вследствие на което 
губи контрол над МПС, 
блъска се в крайпътно дър-

во и се преобръща. Вслед-
ствие на инцидента са 
пострадали двете жени во-
зещи се в МПС на 42-годи-
ни и на 69-години, и двете 
от град Каварна. 
Същите са настанени в 
МБАЛ Добрич с диагноза 
фрактура на таз и фрактура 
на ребра, без опасност за 
живота. 
Водачът на МПС е невре-
дим с отрицателна проба за 
употреба на алкохол. 

Канабис в Балчик
На 12 февруари, около 13:55 
часа в град Балчик е спрян 
за проверка лек автомобил 
„Фолксваген” с добричка ре-
гистрация. При извършената 
проверка на водача на авто-
мобила за употреба на нарко-
тични и упойващи вещества, 

тестът отчита положителен 
резултат за употребата на 
канабис. С полицейска мяр-
ка за срок от 24 часа е задър-
жан 23-годишен мъж от град 
Балчик, известен на МВР. По 
случая е образувано бързо по-
лицейско производство.


