
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 /гар-

сониера, апартамент, стая/ 
целогодишно в ж.к. „Бал-
чик“ Балчик. Тел. 0885 
079116                      /4-4/

* Сдружение „Българ-
ско наследство“ Балчик 
организира екскурзия по 

* 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. 

родните места: Констан-
ца, Сараюрт, Саръгьол, 
Бая, Еникьой, Тулча. 2 
нощувки, 2 вечери, 2 
закуски+пътни разходи. 
Екскурзовод: Иванка Ун-
гуряну. Цена на екскурзи-
ята .150 лв. Тел. за справки 
и записвание 0887983113 
/Деспина Маринова, во-
дач/, НА ПРОЛЕТ

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

* Търся гараж под наем 
в кв.“Балик“. 

            Тел. 0895743034
* Ако желаете фотосе-

сия, заповядайте в реклам-
на агенция “КОНТРАСТ 
2018” Град Балчик Ул. 
Д-р Златко Петков 34А 
Тел: 0878 247 581 / 0886 
461492

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

Куклено-театрална 
работилница в 

Двореца в Балчик за 
Международния ден на театъра 

Всяка година Държа-
вен културен институт 
„Двореца“ отбелязва 
Международния ден на 
театъра 27 май с различ-
ни инициативи. Тради-
ционно е организирането 
на безплатни театрално-
куклени представления 
за деца. По този начин 
Културният институт се 
стреми да предостави 
възможност на детски-
те градини и училища в 
община Балчик да станат 
част от театралното изку-
ство.

През 2019 г. това съ-
битие, част от разноо-
бразната художествено-
творческа програма на 
Двореца, промени своя 
характер. Магията на те-
атъра може да се усети не 
само с театрален спекта-

къл, но и чрез незабра-
вимото усещане, че си 
направил кукла сам.

На помощ на малки-
те любители на театъра 
от 4 клас на ОУ “Кирил 
и Методий” Балчик се 

притекoха актьорите от 
Държавен куклен театър 
– Варна. Творчество и 
усмивки завладяха обра-
зователната “Вълшебна 
работилница за кукли”. 

            Про Нюз Добрич

Средношколски конкурс за 
поезия “Възкресения” 2019

 дата: 13.03.2019 16:12
Регионален исторически музей – Добрич

Вестник „Добруджанска трибуна” – Добрич
обявяват

Средношколски конкурс за поезия 
“Възкресения” 2019

 
В конкурса могат да участват ученици 
на възраст от 13 до 19 години с до три 

непубликувани стихотворения, като посочат 
име, възраст, училище, телефон, имейл и адрес 

за връзка.
Текстовете се приемат до 12 април 2019 г. 

включително на адрес:
9300 Добрич

Дом-паметник „Йордан Йовков”
п. к. 131

за „Възкресения”
или на e-mail: dobrichmuseum@abv.bg

Телефони за връзка – 058/ 602 213; 0884 311 492
 

Резултатите ще бъдат обявени във в. 
„Добруджанска трибуна”, на сайта и фейсбук 

страницата на вестника и на Регионален 

                                             До г-н Н.Ангелов
               Кмет на Община        
                                             Балчик
 

 М О Л Б А
 

oт Маруся Николова Костова
Председател на Сдружение „Българско 

наследство” Балчик, България

 Г-н  Кмете,
 На 16 март 2019 г. избрахме за „Об-
щественик на 2018 г.” фронтовака от Вто-
рата световна война Петър Гатев Йовчев, 
жител на с.Сенокос, община Балчик. Той е 
на 96 години и е единствен жив ветеран от 
войната в нашата Община и в цяла Добру-
джа. 
 Живее сам в твърде бедна къщица, 
без да иска помощ от никого. Съпругата и 
синът му са починали, дъщеря му гледа бо-
лен опериран съпруг. 
 Моля общинските съветници да му 
гласуват помощ от 200 лв., по случай набли-
жаващия празник 9 май и да му требват по 
една порция безплатен обяд дневно от Со-
циалния патронаж Балчик.

23 март 2019 г.  С уважение: 
Гр.Балчик                              /Маруся Костова/

Промоционално събитие
Сдружение с нестопанска цел „Европейски институт по кул-
турен туризъм „ЕВРИКА“ и  Агротур ЕООД организираха 
на 27 март 2019 г. ПРОМОЦИОНАЛНО СЪБИТИЕ по про-
ект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост 
и трудова мобилност в трансграничния регион на област 
Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB mobile”, финан-
сиран по Програмата за трансгранично сътрудничество 
ИНТЕРРЕГ V-A Румъния  България чрез Европейския фонд 
за регионално развитие. 

Проектът  се изпълнява от Сдружение „Европейски инсти-
тут по културен туризъм „ЕВРИКА“ в партньорство с Уни-
верситет ”Oвидий” Констанца, Търговско-промишлена па-
лата Добрич и Институт за развитие на туризъм и приложна 
икономика- Констанца.
Основната цел на проекта e да засили интеграцията на тру-
довия пазар в трансграничния регион Добрич-Констанца, 
като  създаде устойчиви условия за трудова мобилност, 
повишаване заетостта на целевите групи и стумилиране 
на предприемачеството чрез използване на съществуващи 
местни ресурси.

На събитието бяха представени всички продукти, изготвени 
в рамките на проекта:
* Уеб платформа за он-лайн учене https://www.robgjobs.eu/;
* Център за учене през целия живот в Университета „Ови-
дий“ –Констанца;
*  Он-лайн езиков курс „Румънски език за българи“ https://
edu.robgjobs.eu/;
* Видео уроци за развитие на ключови компетенции;
* Актуална информация от трудовия пазар и трудовото за-
конодателство на България и Румъния;
* Помагала и филми по предприемачество в туризма: Култу-
рен туризъм, еко и селски туризъм, спортен и приключен-
ски туризъм. 

В събитието, което се състоя в зала 203 на Международния 
колеж Добрич,  участваха представители на местната власт, 
трудови посредници от ДБТ, експерти „Кариерно развитие“, 
педагози, психолози, ЦПО, журналисти, безработни лица. 
Г-жа Божанка Добрева /Ръководител на проекта/ и упра-
вителят на СНЦ „Еврика” г-н Красен Събев, са уверени, че 
продуктите по проект „LAB mobile” ще бъдат полезни за 
професионалното развитие на присъстващите заинтересо-
вани лица.  


