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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
Балч ик - Гробище н парк /стар и нов /- от Пл.
“Рибарски” 8.50; 10.50
АВТОГАРА - тел. 7-40-69
Балчик - Добрич 7.00 (без неделя); 8.00; 9.20;  10.30;
11.05; 11.40; 13.20; 14:00; 15.20; 16.30; 17.20; 18.30;
Балчик-Стражица-Одърци-Добрич 07:30; 17:10
Добрич-Балчик 07.10;08.30;09.30;10.00;12.20;15;15.30;18.30
Балчик - Варна 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 11.05; 11.30; 12.30; 13.14/без
с.и н./; 13.30; 15.05 (само с.и н.) 15.30; 16.30; 17.20;18.00;18.10
Варна-Балчик 09:30;13.30;18:00
Балчик-Шабла 8.30;9.10/само с. и н. 9.50;13.20;16.00;19.20
/на болницата/
Балчик - Шабла- Граничар 9.10 /само с. и н./
Балчик - Каварна 08:30; 9:50; 10.24; 13:20; 14.25; 16:00
Балчик-Гурково-Тригорци  7.30; 16.15
Балчик - Дъбрава 15:20
Балчик-Кранево-Оброчище-Църква 14:00
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
Автобуси “Етап”; Тел: 0894344049
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
 9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч. дни
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
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
НОТАРИУСИ
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
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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Балчик, улица “Ком” № 11

Тел: 0896 44 25 26 /5-3/

*Фирма изкупува неог-
раничено количество земе-
делска земя в общини: Балчик,
Каварна, Шабла и Г. Тошево.

Тел: 0885 83 83 54,
0579 7 70 11       /45-40/
*Купувам земеделски земи

в  Балчишки, Каварненски, Ген.
То шевс ки, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненс-
ки регио ни. Тел: 0878
462784, 0886462784 /8-3/

*Изкупувам земеделска
земя, малки и големи пар-
цели, във всички райони
на Добруджа, Североизто-
чна България. Изгодни
цени. Тел: 0887 240 569 От
9.00 до 18.00 часа. /5-1/

*Купувам земеделска
земя в община Балчик,
Каварна, Шабла,
ген.тошево. Съдействам за

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *

* Продавам гарсониера,
8 етаж над “Форум”. Цена
по споразумение.

Тел:0885868729     /4-1/
* Продавам двустаен

апартамент, 70 кв.м., ет.4,
на ул.”Л.Каравелов” в

Балчик. Тел. за контакти
0886 46 12 15  /10-4/

*Продавам газов бойлер;
газова отоплителна печка;
проточен ел. бойлер.

Тел: 0886 461 215  /4-2/
*Продавам Опел Вектра,

1,8i, 115 к.с., газов инжек-
цио, 1996 г. 220 835 км., ме-
талик, напълно опслужен,
ремъци, свещи, масла, фил-
три; предни въздушни въз-
главници, централно заклю-
чване, халогенни фарове за
мъгла, зимни гуми. Цена:

* Давам обзаведен
самостоятелен етаж от къща
до морето, целогодишно.
Тел: 0988 36 80 70 /3-3/

* Продавам стари цигли,
300 бр. по 0,50  лв.

Тел: 0886316264 / 10-4/
* Ремонт на вили
Тел: 0895 037550  /30-18/
* Квалифецирани уроци -

всички нива и възрасти, по не-
мски език. Мария Господино-
ва Димитрова (немска фило-
логия)

Тел: 0885 72 57 12 /10-7/
*Желаещите да изпратят

помощи в Украйна, да се
свържат с координатора на
бесарабските българи на
Тел: 0897 20 91 22

* Давам под наем стая
за двама души, с ползване
на кухня, за летния сезон,
в центъра на град Балчик.
Тел.0885569675   /2-1/

Продавам Разни

3300 лв. Тел:0899 929 600 /
10-8/

*Продавам: 1. В с. Соколово
къща, с прилежаща площ 1718
кв. м. 2. Градинска площ в с.
Соколово, без постройка, 1500
кв. м. Двата парцела са съседни.
Цена по споразумение. Тел:
052/ 34 19 81; 0899 42 33 28  /
4-3/

*Продавам изгодно пар-
цел 640 кв.м в регулация,
на ул. "Ст. планина" до по-
жарната и летище Балчик с
лице на асфалтов път. Стара
цена 25 000 лв.,

Нова цена 20 000 лв.
Тел: 0889 614 762 /20-9/
*Продавам голям ап. в

ж.к Балик - 4 ет.
Тел: 0898 440 709
* Продавам апартамент

в Балчик, ж.к."Балик",
бл.36, ет.5, с асансьор,
парно, 124 кв.м. +гараж

документи. Тел.0895 71 83
83; 09888 79083 /10-1/

+маза.Тел.0883 33 38 34
/5-1/

*Изгубено куче около
Пени маркет, кафяво с
каишка. Тел:0878 796 174

*Бензиностанция “До-
джико Комерс” (до АПК-
Балчик) търси персонал.

Тел: 0878 34 08 52  /4-4/
*Рускиня с английска

филология търси работа.
Тел: 0897 465 260 /10-6/

*Търся добър човек,
който да вземе в своята
къща младо и благородно
куче. Има ветеринарни
документи. Тел: 0886 079
261 Л. Токарева /10-5/

* Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два
парцела от 1718 кв. м. и
1500 кв. м в с. Соколово

Тел: 052/ 34 19 81
        0899 42 33 28 /4-3/
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Идеята за създаване на
мрежа от места в Европа,
където са подписани
договори и конвенции на
мира, идва от Асоциацията
на Evoramonte Castle за
приятелство и започва да се
материализира през
декември 2007 г. на Първата
конференция за мир,
проведена в историческото
португалско село
Evoramonte Castle , на коята
основен говорител е проф.
Diogo Freitas Амарал.
Селото и конференцията са
посетени от делегация на
Асоциацията за приятелство
„Hubertusburg Castle”
Германия, където е
подписан мирен договор,
който слага  край на
Седемгодишната война.

Асоциацията „
Evoramonte Castle” за
приятелство инициира
контакти с държавни и
частни организации в
няколко европейски страни.
През май 2009 г. се отбеляза
и честването на 175 години
от Evoramonte Convention,
когато се провежда първата
европейска среща, на която
се решава да се пристъпи
към създаването на мрежата
и организационен комитет.
Организации от Португалия,
Испания, Холандия,
Германия, България и
Гърция присъстват на тази
среща.

   Втората среща се
провежда през октомври
2009 г. в град Вагенинген в
Холандия, където на 5 май
1945 г. е подписана
германската капитулация
през Втората световна война.
На срещата са  обсъдени и
одобрени общите
принципи и цели на
Мрежата, както и
характеристиките на
нейните членове и
установени очертанията на
бъдещата асоциация.

На 28 май 2010 г., в Tower /
Двореца на Evoramonte/, по
време на Третата
европейска среща, бе
одобрен с обществен акт за

асоцииране Европейската
мрежа на местата на мира
(ENPP), чието седалище
стана в енорията
Evoramonte.  Делото ENPP
беше подписано от
публични и частни
организации от Португалия,
Германия, Холандия,
Словакия, България и
Турция. На срещата отново
присъства проф Diogo
Freitas Амарал, който
проведе конференцията на
делегациите.

 През септември същата
година, на Четвъртата среща
в германския в град
Wermsdorf (Leipzig), са
избрани управителните
органи за четирите години
на 2010/2014, начело с г-н
Едуардо Basso,
представляващ Evoramonte
Castle асоциация за
приятелство, Португалия.

През 2010 г.  в мрежата има
на разположение свой
официален уебсайт адрес
www.placesofpeace.eu,
марката "Места на мира" е
регистрирана на името на
Асоциацията в 27-те страни
от Европейския съюз.

Петата европейска среща
се проведе в словашкия град
Тренчин, през септември
2011 г., под патронажа на
председателя на
самоуправлението на
регион Тренчин.  Делегации
от Унгария и Полша
присъства на заседанието на
ENPP за първи път.

Места на мира са
туристическият път на
мирното наследство в
Европа.

Шестата европейска
среща се провежда през юни
2012 г. в хърватския град
Задар, който
междувременно се
присъединява към мрежата,
по покана на кмета на този
град. На тази среща са
обсъдени методологиите за
създаване на местата на
мира, а културният и
исторически туризъм е
проект, част от
първоначалната идея на

Мрежата и една от
основните му цели.

 На 7 и 8 юни 2013 г. се
провежда в Wermsdorf,
Германия, 7-ата среща на
ENPP, която съвпада с
честването на 250 години от
Hubertusburg Peace (края на
Седемгодишната война). На
срещата са обсъдени и
одобрени заявка за средства
от ЕС за развитие на местата
на мира Route.  Лично
присъстват на тази среща
германските членове на
Европейския парламент, г-н
Херман Wrinkler и г-н Peter
Jahr,  European Institute за
културен туризъм Eureka,
базирана в Добрич,
България и еврейската /
палестинската общност
"оазис на мира" (Neve Sha-
lom / Wahat Ал Салам).

Европейската мрежа на
Асоциацията „Места за
мир” има членове от 9
държави: Германия
(Hubertusburg Castle
,Al t ranstradtCast le) ,
Холандия (Wageningen),
Словакия (Trencinand,
Унгария (Община Vasvar),
Хърватия (община Задар),
България (община София /
Области Средец, „Иван
Денкоглу” училище в
София, Европейски институт
за културен туризъм Eureka),
Турция (Община Одрин /
древен Andrianopolis),
Португалия (Evoramonte
Castle, Parish на Evoramonte
и Община Estremoz) , Израел
(еврейската / палестинската
общност "Оазис на мира" -
Neve Shalom / Wahat Ал
Салам) и
асоциираничленове от
Испания и Полша. В
момента градовете Калиш
(Полша) и Ловеч (България)
обмислят членството си да
ENPP.

Осмата европейска среща
–събрание на ENPP се
провежда от 8 до 10 август
2014 г. в унгарския град Vasvar
по покана на кмета на
общината г-жа Tilda Ковач и
съвпада с честването на 350
г. от подписването на

мирният договор  Vasvar от
10 август 1664, когато
приключва  Австро-
турската война през 1663-
1664 г.

Тази среща е посветена
на растежа на Мрежата и
на местното развитие на
"Места на мира Route". На
запознаването с проекта
присъстват почти всички
негови членове, както и
нови - кметове, които скоро
ще бъдат в състояние да се
присъединят към Мрежата
: Mikulov (Чехия) и
RadvannadDunajom
(Словакия). На тази среща
унгарското правителство е
представено от Държавния
секретар за развитие на
селските райони, г-н V.
ZsoltNemeth.

ENPP в Европейския
институт за културни
маршрути / Съвет на
Европа

На 23 март председателят
на ENPP, Eduardo Басо и
координаторът на "Места
на мира Route", Аполония
Rodrigues се срещат с
директора на Европейския
институт за културни
маршрути (EICR), г-жа
Penelope Denu, в
седалището на Института в
Люксембург. Тази среща
идва след покана, направена
от г-жа Penelope Denu, в
която директорът на EICR
посочва, че ENPP и
неговите цели са "наистина,
тясно свързани със Съвета
на европейските ценности.
" В допълнение към
редовния обмен на
информация двете
институции се договорят да
работят за сертифициране
на "Места на мира Route"
от Съвета на Европа като

„Културен маршрут в най-
близко бъдеще”.

ENPP в 3-тия Световен
форум на междукултурния
диалог (Баку, Azerbeijan)

 По покана на
Министерството на
културата и туризма  и на
правителството на
Азербайджан Европейската
мрежа на местата на мира
(ENPP) участва в 3 Световен
форум за междукултурен
диалог, осъществен в град
Баку на 18 и 19 май 2015 г.
Партнират ЮНЕСКО, ООН-
Алиансът на цивилизациите,
Световната туристическа
организация на ООН,
Съветът на Европа и ISESCO.
Мотото на „Baku Forum
2015” "Туризъм за мир"
беше част от дневния ред на
форума и ENPP също бе
поканена да представи
проекта "Места на мира -
Туризъм  - мирно наследство
в Европа ". Участието в
семинара на ENPP ,
организиран от Световната
организация по туризъм
към ООН, след като бе
официално поканен,  е
международно признание
на целите за европейско
разгръщане на мрежата.

Сега ENPP ще бъде в
Кайнарджа, Силистренска
община, където ще се
отбележи още едно
европейско място на мира,
където на 21 юли 1774 г. се
подписва мирен договор
между Русия и Турция, след
петата поредна война между
двете мощни империи, на
българска територия.

Красен РУСЕВ
Европейски институт за

културен туризъм „Еврика”




