ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
Ñåäìè÷åí
õîðîñêîï
ОВЕН
Благородните ви пориви освен всичко
друго, ви носят и уважението на околните.
Продължавайте в същия дух и дори и да
срещнете пречки, бъдете уверени, че това
е най-добрият за вас път. Постиженията ви са най-доброто
потвърждение на това. Радостни събития ще съберат много
приятели около вас.
ТЕЛЕЦ
Посветете тази седмица на дома и
семейството си и се постарайте да обърнете
внимание на нещата,
които сте
пренебрегвали. В състояние сте да свършите
много полезни неща както за себе си, така и за хората,
които обичате. Любовта ви ще срещне препятствия, но така
ще разберете за истинските чувства на партньора си.
БЛИЗНАЦИ
През тази седмица ще успеете да
свършите повече, отколкото сами сте
очаквали. Денят ще премине според вашите
желания - новите впечатления ще ви
обогатят. В личен план всичко се нарежда отлично.
Желания от вас човек споделя чувствата ви и търси вашата
близост. Подгответе се за пътуване, което ще ви предстои
скоро.
РАК
Програмата
ви
за
седмица
е
привлекателна за цялото ви семейство. Ще
се справите с лекота със задълженията си и
ще запазите добро разположение на духа.
Владее ви желание за промяна и тя съвсем скоро ще стане
реалност. Новости свързани с образованието, професията
или контактите ви.
Л ЪВ
Подарете тази седмица на близките си,
особено ако сте семейни. Измислете нещо,
зарадвайте ги, обърнете им повече
внимание. Почивните дни ви се отразяват
много добре. Успявате да се отпуснете и сте неуязвими за
проблемите. Предстои ви да вземете важни решения
свързани с дългосрочните ви планове. Може би и за чужбина.
ДЕВА
Седмицата ще е динамична и изпълнена
с интересни събития. Толерантността ви и
способността да разбирате човека срещу
вас ще ви помогнат да се справите в
заплетена ситуация. Любимият ви човек е приготвил
желана и радостна изненада. Дома ви е мястото, където
сте най-сигурни в себе си.
ВЕЗНИ
Желанието ви е да се отпуснете е
разбираемо. Никакви притеснения и
ангажименти няма да смутят спокойствието
ви. Привечер на ваши приятели може да им
хрумне да ви гостуват, пък и вие най-вероятно няма да
имате нищо против. Родителите имат повишени очаквания
от вас и това ви създава напрежение.
СК О Р П И О Н
Тази седмица е непредсказуема и това
май напълно ви устройва. Не се хабете да
се чудите как да угодите на някого.
Направете най-доброто за себе си и се
наслаждавайте на резултата. Ще се изненадате, когато
видите сияещото от благодарност лице на човека, за който
до скоро сте се измъчвали.
СТРЕЛЕЦ
Бъдете усърдни и не оставяйте нещата да
стават от само себе си. Прекалено много
зависи от вас, пък и ви се е събрала доста
енергия, която трябва само да насочите.
Послушайте сърцето си и действайте, предстои ви
запомняща се седмица. Парите няма да ви бъдат проблем,
ако решите да пътувате.
КО ЗИ РО Г
Пренебрежителното отношение към
желан от вас човек, като че ли не е найпрекия път към сърцето му. Променете
нещо, изненадайте себе си, а и него.
Поканете го на цирк, кино, театър, вечеря, кафе, чай.
Предприемете нещо, не чакайте. Повече всеотдайност в
любовта ще ви направи щастливи.
ВОДОЛЕЙ
На някои от вас им предстои кратко и
вълнуващо пътешествие. Компанията, с
която ще пътешествате ще ви зареди с нови
идеи за свободното време. Ще се
почувствате прекрасно. За други денят предлага работа,
но и добри доходи. Изборът остава за вас. Усмихвайте се
повече.
РИ БИ
Отложете намеренията си свързани с
разширяване на дейността си за по-добри
времена. Тази седмица е удачно да се
съсредоточите върху задачите по дома ви.
Постарайте се да не разочаровате близките си. Много
разчитат на помощта ви. Хармонията, която създавате
/Б.Т./
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Êîíêóðñ çà òåðàñèòå ïî ìîðåòî
На основание чл. 77, ал.
1 от НОРПУРОИ на ОбСгр. Балчик, приета с решение №238/27.02.2009г., Решение 39 от Протокол 5/
28.12.2011г. на ОбС-Балчик
и
Заповед
№
573/
12.36.2012г. на Кмета на
Община Балчик.
ОБЯВЯВА процедура за
организация и провеждане
на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем за разполагане на временни атракционни тераси части от имот:
брегоукрепително съоръжение /Дамба/ - публична
общинска собственост, както следва:
1.1. Част от брегозащитно съоръжение /пред ресторант „Каваци"/ гр. Балчик с
площ от 54.00 м2, представляващ обособена част от
ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна
наемна цена в размер на
2106.00 лева, без ДДС.
1.2. Част от брегозащитно съоръжение /пред ресторант „Старата лодка"/ гр.
Балчик с площ от 103.04
м2, представляващ обособена част от ПИ №
02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик, при
начална годишна наемна цена в размер на 4018.56 лева, без ДДС.
1.3. Част от брегозащитно съоръжение /пред ресторант „Панорама"/ гр. Балчик с площ от 160.88 м2,
представляващ обособена
част от ПИ № 02508.86.25
по кадастралната карта на

гр. Балчик, при начална годишна наемна цена в размер
на 6274.32 лева, без ДДС.
1.4. Част от брегозащитно съоръжение /пред ресторант „Селена"/ гр. Балчик с
площ от 112.00 м2, представляващ обособена част от
ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна
наемна цена в размер на
4368.00 лева, без ДДС.
1.5. Част от брегозащитно съоръжение /пред ресторант „Микадо"/ гр. Балчик
с площ от 112.55 м2, представляващ обособена част от
ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна
наемна цена в размер на
4389.45 лева, без ДДС.
1.6. Част от брегозащитно съоръжение /пред рибна
борса/ гр. Балчик с площ от
77.00 м2, представляващ
обособена част от ПИ №
02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик, при
начална годишна наемна цена в размер на 3003.00 лева, без ДДС.
1.7. Част от брегозащитно съоръжение /пред ресторант „Лотос"/ гр. Балчик с
площ от 70.80 м2, представляващ обособена част от
ПИ № 02508.87.151 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна
наемна цена в размер на
2761.20 лева, без ДДС.
2. Цел на конкурса: Отдаване под наем на гореописаните части от имоти - публична общинска собственост
за разполагане на временни

атракционни тераси.
2.1. Начална годишна
наемна цена:
- за обект (1.1.) в размер
на 2106.00 лева, без ДДС
- за обект (1.2.) в размер
на 4018.56 лева, без ДДС
- за обект (1.3.) в размер
на 6274.32 лева, без ДДС
- за обект (1.4.) в размер
на 4368.00 лева, без ДДС
- за обект (1.5.) в размер
на 4389.45 лева, без ДДС
- за обект (1.6.) в размер
на 3003.00 лева, без ДДС
- за обект (1.7.) в размер
на 2761.20 лева, без ДДС
2. 2. Срок на договора за
наем - 5 (пет) години от датата на сключване.
3. Допускане до конкурса:
3.1. Кандидатите за участие следва да са регистрирани смисъла на Търговския Закон и да имат собствен или нает обект - заведение за хранене и развлечение на алея „Дамба".
3.2. Фирмите, спечелили
конкурса и сключили договор за наем, се задължават
да изградят за собствена
сметка временните атракционни тераси, съгласно одобрените проекти.
Закупуване на конкурсна
документация в размер на
12,00лв. с вкл. ДДС, всеки
работен ден от 18.06.2012г.
до 29.06.2012г. на касата на
ОбА-Балчик.
Крайният срок за приемане на предложения и депозит
за
участие
е
03.07.2012г. до 16,00ч. в
информационния център на
ОбА-Балчик, адрес пл."21септември" №6.

Ñâîáîäíè òðîòîàðíè ïëîùè ïî
êðàéáðåæíàòà àëåÿ è àëåÿ “Äâîðåöà”
На основание чл.44, ал.2
от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ и
Наредба за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на Общински съвет - Балчик и Заповед № 560/06.06.2012 г. на
Кмета на Община Балчик.
ОБЯВЯВА процедура за
отдаване на свободни тротоарни площи общинска собственост по алея "Дамба"
и алея "Двореца".
2. Цел на процедурата:
Отдаване на тротоарни площи за извършване на търговска дейност съгласно одобрена от Кмета на Община
Балчик схема за ползване на
тротоарна площ.
2.1. Тротоарна такса в
размер на 1 лев за 1 кв.м на
ден, без ДДС за търговска
дейност и 0.40 лева за 1 кв.м.
на ден, без ДДС за детски и
развлекателни игри

3. Условия за участие:
3.1.Регистрация на кандидатите по Търговския Закон.
3.2. Всеки кандидат има
право да участва само за
един обект.
3.3. Всеки кандидат следва да спазва предмета на дейност на отдадената му тротоарна площ съгласно одобрената схема.
3.4. Кандидатът следва
да е коректен платец към
Община Балчик.
С предимство ще се класират търговци с адресна
регистрация на територията на Община Балчик, инвалиди и социално слаби.
4. Документи за участие
в класирането:
4.1. Документ за закупена Заявление - декларация за
участие.
4.2. Посочване на ЕИК за лица
регистрирани по реда на Зако-

на за Търговския регистър
4.3.Декларация в свободен текст, че лицето няма задължения към Община Балчик (проверява се служебно)
4.4. Декларация в свободен текст, че лицето ще спазва предмета на дейност на отдаденото тротоарно право.
4.5. Заявление - декларация за участие по образец
(Приложение 1)
Закупуване на Заявление
- декларация за участие в
размер на 2,00лв. с вкл.
ДДС, всеки работен ден от
11.06.2012г. до 15.06.2012
г. включително на касата на
ОбА-Балчик.
Крайният срок за приемане на предложения за
участие е 20.06.2012г. до
16,00ч. в информационния
център на ОбА-Балчик, адрес пл."21-септември" №6.

Íîâà îïòèêà â ãð.Áàë÷èê

кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.
В оптиката се извършват безплатни прегледи от очен лекар –
специалист /офталмолог/.
10% отстъпка за всяка втора поръчка срещу издаден талон.
Тел. за контакти: 0878 568257
/4-2/

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам
*Купувам апартамент без
посредник.
Тел: 0895 733 993
*Купувам земеделска земя в
Каварна, Шабла, Дуранкулак,
Г. Тошево, Добрич, Тервел,
Туткракан, Сислистра. Тел:
0886 462 784 , 0878 462 784 /2-2/
*Купувам земеделска земя
в Балчик, Гурково, Царичи но, Тригорци, Соколово, Змеево, Дропла, Сенокос, Кремена и други.
Тел: 088 6 46 2 7 84, 08 78
462 784
/2-2/
*Куп ув ам земеделска земя в Гурково, Царич ино,
Тригорци,
С о ко л о в о ,

Д ро п ла , Кре мен а , Се н око с , Б а л ч и к . И зг о т в я м
докумен ти .
Тел: 0888 427 288, 0895,
718 383
/2-1/
*Купувам земеделска земя в
общ. Балчик, Каварна, Г. Тошево, Шабла, Добрич, Крушари. Плащам веднага.
Тел: 0888 427 288,
0895, 718 383
/2-1/

Продавам
*Прода ва м а п арта мен т
НС зад общински пазар в
жк “Балик” и панелен апартамент с обзавеждането.
Тел: 0889 921 187, 0885
011 694
/5-2/
*Пр о да в а м м и кр о бу с

“ Фо р д Т ра н з и т” , 1 5 + 1 ,
ли цензи ра н, 200 0 г., може и с работно място дог о в а ря н е
Тел: 0886 746 761

Разни
*Търся продавачка за
щанд “Сувенири и бижутерия”. Комуникативни хора,
с език, са с предимство.
Тел: 0896 116 619, 0884
561 031
/2-1/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550 /30-17/
*Търся
работа
като
администратор,
нощна
смяна - с руски, румънски
и чешки език.
Тел: 0888 699 662 /4-3/

21 юни- 27 юни 2012г.
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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 Вла димиров - 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

Погребално обслужване “НИССИ” 0897 88 50 42

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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