ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

34-годишният Златко Кирилов от Балчик
е първият българин, който се класира и
участва на Световно първенство по
пирамида – т.нар. руски билярд

Златко Кирилов е управител на Клуб „Билярд” в хотел „Марина Сити”
Балчик.
Фото: личен архив
Шампионатът на планетата се проведе от 25 февруари до 3 март. В руския
град Ханти-Мансийск се
събра елитът на този спорт.
Най-добрите
състезатели
са от Русия и бившите съветски републики, но сред
85-те участници при мъжете
имаше и представители на
САЩ, Испания, Румъния,
Сърбия, Израел, Белгия,
Германия.
Златко Кирилов заслужи
правото да представя България на световното като
републикански шампион за
2018 г. През миналата година балчиклията достигна и
до второто място на кръг от
европейския тур, проведен
във Варна.
Златко Кирилов (правият на долната снимка) вече
официално е номер 65 в
света в спорт, който практикуват десетки хиляди. На
първенството той загуби в
първия си мач от латвиеца
Ото Паже с 6:4.
Клубът в Балчик е единственият в страната, в който
има маси за всички основни
видове билярд – стандартен,
снукър, карамбол и пирамида. Златко Кирилов избира
най-трудния от тях. Руският
билярд изисква много техника и много точност – топките са големи, а джобовете
съвсем тесни, обясни той.
Въпреки сложността на иг-

рата, на шампионата през
миналата седмица той е видял играчи, които почти не
допускат грешки. Това го
амбицира догодина отново
да опита да премери сили с
тях на следващото световно
първенство.
Подготовката му обаче
е силно затруднена, защото
няма равностойни съперници за тренировки не само
в Балчик, а и в страната.
Участва на турнири от 4 години и вече няма конкуренция в България.
На Световното първенство Златко Кирилов за
втори път се състезава в
родината на този спорт Русия. През декември той
бе поканен на мемориален
турнир в град Самара. На
шампионата в Ханти-Мансийск е срещнал много нови
приятели на руския билярд,
които са му предложили да
се включи в предстоящи състезания в Латвия, Япония и
други държави.
Преди това обаче най-добрите може да покажат своите умения в Балчик. Златко
Кирилов, който е и мениджър на местния клуб, е
постигнал договорка с Българската и с Източноевропейската федерация през лятото Белият град да приеме
кръг от европейския тур. По
традиция в тази верига турнири участват майстори на

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

щеката от десетки държави,
като в Балчик се очакват и
играчи от ТОП 10 на Русия.
34-годишният Златко Кирилов от Балчик е първият
българин, който се класира
и участва на Световно първенство по пирамида – т.нар.
руски билярд. Шампионатът
на планетата се проведе от
25 февруари до 3 март. В
руския град Ханти-Мансийск се събра елитът на този
спорт. Най-добрите състезатели са от Русия и бившите
съветски републики, но сред
85-те участници при мъжете
имаше и представители на
САЩ, Испания, Румъния,
Сърбия, Израел, Белгия,
Германия.
Златко Кирилов заслужи
правото да представя България на световното като
републикански шампион за
2018 г. През миналата година балчиклията достигна и
до второто място на кръг от
европейския тур, проведен
във Варна.
Златко Кирилов (правият на долната снимка) вече
официално е номер 65 в
света в спорт, който практикуват десетки хиляди. На
първенството той загуби в
първия си мач от латвиеца
Ото Паже с 6:4.
Клубът в Балчик е единственият в страната, в който
има маси за всички основни
видове билярд – стандартен,

снукър, карамбол и пирамида. Златко Кирилов избира
най-трудния от тях. Руският
билярд изисква много техника и много точност – топките са големи, а джобовете
съвсем тесни, обясни той.
Въпреки сложността на играта, на шампионата през
миналата седмица той е видял играчи, които почти не
допускат грешки. Това го
амбицира догодина отново
да опита да премери сили с
тях на следващото световно
първенство.
Подготовката му обаче е
силно затруднена, защото
няма равностойни съперници за тренировки не само
в Балчик, а и в страната.
Участва на турнири от 4 години и вече няма конкуренция в България.
На Световното първенство Златко Кирилов за
втори път се състезава в
родината на този спорт Русия. През декември той
бе поканен на мемориален
турнир в град Самара. На
шампионата в Ханти-Мансийск е срещнал много нови
приятели на руския билярд,
които са му предложили да
се включи в предстоящи състезания в Латвия, Япония и
други държави.
Преди това обаче най-добрите може да покажат своите умения в Балчик. Златко
Кирилов, който е и мениджър на местния клуб, е
постигнал договорка с Българската и с Източноевропейската федерация през лятото Белият град да приеме
кръг от европейския тур. По
традиция в тази верига турнири участват майстори на
щеката от десетки държави,
като в Балчик се очакват и
играчи от ТОП 10 на Русия.
34-годишният Златко Кирилов от Балчик е първият
българин, който се класира
и участва на Световно първенство по пирамида – т.нар.
руски билярд. Шампионатът
на планетата се проведе от
25 февруари до 3 март. В
руския град Ханти-Мансийск се събра елитът на този
спорт. Най-добрите състезатели са от Русия и бившите
съветски републики, но сред
85-те участници при мъжете
имаше и представители на
САЩ, Испания, Румъния,
Сърбия, Израел, Белгия,
Германия.
Златко Кирилов заслужи
правото да представя Бъл-

гария на световното като
републикански шампион за
2018 г. През миналата година балчиклията достигна и
до второто място на кръг от
европейския тур, проведен
във Варна.
Златко Кирилов (правият на долната снимка) вече
официално е номер 65 в
света в спорт, който практикуват десетки хиляди. На
първенството той загуби в
първия си мач от латвиеца
Ото Паже с 6:4.
Клубът в Балчик е единственият в страната, в който
има маси за всички основни
видове билярд – стандартен,
снукър, карамбол и пирамида. Златко Кирилов избира
най-трудния от тях. Руският
билярд изисква много техника и много точност – топките са големи, а джобовете
съвсем тесни, обясни той.
Въпреки сложността на играта, на шампионата през
миналата седмица той е видял играчи, които почти не
допускат грешки. Това го
амбицира догодина отново
да опита да премери сили с
тях на следващото световно
първенство.
Подготовката му
обаче е силно затруднена,
защото няма равностойни
съперници за тренировки не
само в Балчик, а и в страната. Участва на турнири от 4
години и вече няма конкуренция в България.
На Световното първенство Златко Кирилов за
втори път се състезава в
родината на този спорт Русия. През декември той
бе поканен на мемориален
турнир в град Самара. На
шампионата в Ханти-Мансийск е срещнал много нови
приятели на руския билярд,
които са му предложили да
се включи в предстоящи състезания в Латвия, Япония и
други държави.
Преди това обаче най-добрите може да покажат своите умения в Балчик. Златко
Кирилов, който е и мениджър на местния клуб, е
постигнал договорка с Българската и с Източноевропейската федерация през лятото Белият град да приеме
кръг от европейския тур. По
традиция в тази верига турнири участват майстори на
щеката от десетки държави,
като в Балчик се очакват и
играчи от ТОП 10 на Русия.

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам

* 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. Тошево и Варненска област.
Подготовка на документи.
Тел. 0885838354 0579
77011
/10-1/
Продавам
* 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.

Изгодно. Тел. 0884474858
Лидия
/10-1/
* Продавам двуместен
разтегателен диван, с кафява дамаска 140/200 см.
Цена 150 лв., договаряне.
Тел. 0889 43 63 12 /2-1/
* Продавам спалня, шоколадов цвят, без матрак,
160/200 см. Цена: 100 лв.
Тел. 0889 43 63 12 /2-1/

Разни
* 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 „Българско 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 Маринова, водач/, НА ПРОЛЕТ
* Продавам ябълки, екологично чисти, български сорт. Цена 1.20 лв./
кг.Тел.0885933055 Иванка
Стоянова
* Търся гараж под наем
в кв.“Балик“.
Тел. 0895743034
* Ако желаете фотосесия, заповядайте в рекламна агенция “КОНТРАСТ
2018” Град Балчик Ул.
Д-р Златко Петков 34А
Тел: 0878 247 581 / 0886
461 492
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РАЗПИСАНИЯ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ №1, №3, №2 И БАЛЧИКАЛБЕНА
„ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, 0894 667 450
РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 1
Ново гробище – Площад Рибарски
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
Площад Рибарски – Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
* Линия №1 се изпълнява целогодишно
* 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
РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 3
Ново гробище – Площад Рибарски
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;
Площад Рибарски – Ново гробище
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 №3 се изпълнява целогодишно, без 20.30, 21.30 и 23.30, които
се изпълняват от 01.07 до 31.08. вкл.
* От Нови гробища 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 16.00 и от пл.Рибарски
08.30, 09.30, 12.30, 13.30, 16.30 се изпълняват   без събота и неделя през
периода 01.09-30.06
* 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
РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 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 №2 се изпълнява в периода 15.06 – 15.09
* Маршрут на Линия №2: кв.Левски /сп.Акапулко/ – Р.Даскалов – спирка
на ул. „Черно море” /до бивша автогара/ – Център – пл.Рибарски – Тузла
РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ БАЛЧИК – АЛБЕНА –
БАЛЧИК
Балчик – Албена /лятно разписание 15.06-15.09/
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 /лятно разписание 15.06-15.09/
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 /зимно разписание 16.09-14.06/ - 07.20, 08.15, 12.15,
17.15
Албена – Балчик /зимно разписание 16.09-14.06/ - 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 – Фишфиш – Бариера – Албена
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПИСАНИЯТА НА МЕЖДУСЕЛИЩНИТЕ АВТОБУСНИ ЛИНИИ – 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 – ГРАНИЧАР
/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

