
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

Международен бридж 
фестивал „Добрич 2019“

Неколкократните ме-
далисти от световни 
първенства Иван Нанев/
София/ и Калин Кара-
иванов/Варна/ ,заедно с 
партньорите си Димитър 
Пенев и Алекс Хаджиев 
от Варна състезавайки се 
с име на отбора си „4F“ 
спечелиха престижния 
отборен турнир и най го-
лемите награди  на 34-я 
Международен бридж 
фестивал“Добрич 2019“.
На второ място остана 
отбор“Twins“-Христо 
Иванчев/Шумен/,Йордан 
Щерев/Добрич/,Юри Пе-
рец и Пламен Христов/
Варна/,а трети са румън-

ската формация „BON 
MC“  с капитан Золтан 
Магяри.

Много силно бе пред-
ставянето на добричките 
представители в откри-
тия двойков турнир.

Шампиони с огро-
мна преднина станаха 
добричлиите Николай 
То н ч е в / м н о го к р ат е н 
медалист  от държавни 
първенства и шампион 
на страната за 1987год./ 
и Венелин Великов/жи-
веещ във Варна/.На вто-
ро място е най силният 
румънски състезател в 
момента Мариус Йонита 
с партньора си Костин 

Мандруца,а трети са дру-
га добричка двойка Ге-
орги Георгиев и Ивелин 
Иванов.

Организаторите от 
СК“Дама купа“ изказват 
гореща благодарност от 
името на всички учас-
тници на гражданина на 
Добрич Лъчезар Тодоров 
и на добричките фирми 
„Пътно строителство“ и 
„Пътнически превози“ 
без чиято помощ провеж-
дането на  Фестивала би 
било немислимо, и раз-
бира се на прекрасния 
колектив на домакините 
от хотелски комплекс 
„Грийн Палас“.

Кой отрови пчелите в 
Балчишко?

70% смъртност на пчелните 
семейства е констатирала коми-
сия от Областната дирекция „Зе-
меделие”, която е обходила пче-
лините в няколко добрички села.

 Това става след подадена 
жалба от Областния пчеларски 
съюз за завишена смъртност при 
пчелите в няколко села на общи-
на Балчик. „Сигналите са много, 

но официално жалба подадоха 
собствениците на 400 кошера”, 
съобщи Добрин Добрев, предсе-
дател на областната структура в 
Добрич.  

 Един от потърпевшите е Ди-
митър Димитров, който отглеж-
да 130 пчелни семейства меж-
ду селата Соколово и Ляхово.             
Фермер.БГ

Комисия е обходила пчелините, взети 
са проби и от пчели, и от третирана 

растителност

Национални шахматни турнири
В края на месец март се про-

веде Държавно индивидуално 
първенство за деца ,юноши и 
девойки /12-20г./. То се прове-
де в гр . Асеновград от 30.03-
06.04. 2019г. Участваха над 300 
деца от цялата страна.В групата 
на момчетата до 16г. участва и 
‚‘ветеранът‘‘ от Балчик- Райчо 
Милев/Професора/. През по-
следните години натрупа много 
опит и знания в участията си на 
международни и национални 
състезания.На този турнир той 
се представи добре,като успя да 
победи момчета от други елитни 
шахматни клубове.Групата беше 
изключително трудна.Имаше 
участници, играли на множество 
турнири-Европейски и Световни 
първенства.С много голям прак-
тически опит.Райчо показа же-
лание и самочувствие в изигра-
ните партии.Отделни пропуски 
в някои от игрите го лишиха от 
по- предно класиране.

Благодарности на Община 
Балчик, Ротари Клуб- гр.Балчик 
и ‚‘ЗИВ‘‘ ЕООД- гр.Варна за 

осигурените средства за участие 
на Държавното индивидуално 
първенство.

На 13-14 април в гр.Полски 
Тръмбеш се проведе 2-ият меж-
дународен турнир по шахмат 
’’Полски Гамбит’’ . Участава-
ха 72 души от цяла България. 
Представител на ШК”Балчик’’ 
беше Валери Пенев /студентски 
шампион на гр.Варна,участник 
на международни и национални 
състезания/.За два дни се изигра-
ха 6 партии на класически шах. 
Контролата за игра -1.30 h +30s. 
добавка на всеки ход.Средната 
продължителност за една партия 
е между 3-4 часа. За три игри на 
ден това прави над 9 часа игра-
голямо физическо и умствено 
натоварване.Валери изигра тур-
нира чудесно.В крайното класи-
ране той се нареди на 13м. от 72 
участника, постигайки 4 т.

’’Един човек не може да 
бъде силен,ако не владее своите 
мисли,чувства и постъпки.’’- Пе-
тър Дънов

            Красимир КИРЧЕВ

Пролетно почистване – пожарна безопасност
Със затоплянето на времето в 

началото на пролетта се създава 
повишена пожарна опасност, свър-
зана с почистването на терени, жи-
лищни дворове, затревени площи 
и промишлени обекти. Наличието 
на големи количества суха тревна 
растителност, остатъци от нерегла-
ментирани сметища и други тери-
тории, върху които се намират го-
рими отпадъци създава опасност от 
усложняване на обстановката при 
възникване на пожар. Практиката 
показва, че сухата растителност 
се пали, без да се спазват необхо-
димите мерки за пожарна безопас-
ност и пламъците могат да засегнат 
сгради, земеделски или горски 
насаждения, а също и да застра-
шат човешки живот. Независимо 
от високата влажност на почвата, 
наличието на горим повърхностен 
земен слой от суха трева е предпос-
тавка за бързото разпространение 
на огъня при пожар. Опасността от 
бързото разпространение на пожар 
значително се увеличава при на-
личието на вятър. Разхвърляните 
горими отпадъци също създават 
условия за възникване на пожар. 
Същите могат лесно да бъдат за-
палени от изхвърлени незагасени 
цигари, при детска игра с огън и по 
невнимание. 

Въпреки нормативните актове, 
заповеди и инструкции, целящи 
повишаване на пожарната безопас-
ност през пожароопасния сезон, 
всяка година се намират недобро-
съвестни граждани, които ги пре-
небрегват и нарушават. Безобидни 
на вид запалвания са причина за 
развитие на големи пожари, кои-
то изпепеляват вилни и стопан-
ски постройки, горски масиви 
и насаждения. Често това става 
с цел почистване, но извършено 
безконтролно и неорганизира-
но, без да се отчита пожарната 
обстановка, последствията по-
някога се случва да бъдат доста 
трагични.

Възникналите пожари нанасят 
материални и екологични щети и 
в повечето случаи са свързани с 
немалък разход на ресурс.

За да се избегнат подобни слу-
чаи, е необходимо при извършва-

не на пролетно почистване да се 
знаят и спазват следните основни 
правила:

- изгарянето на отпадъци се 
извършва под контрол в специ-
ално направени огнища или в 
негорими съдове, отстоящи на 
безопасни разстояния от сгради 
и горими материали, като пред-
варително трябва да се подготвят 
подръчни уреди за  гасене-съдове 
с вода, пясък, негорими тупалки;

-   абсолютно е забранено обо-
собяването на нерагламентирани 
сметища и запалване на горими-
те отпадъци в тях;

-   да не се пали огън в бли-
зост до стрехите и под клоните 
на дърветата;

-  във ветровито време, да не 
се пали огън на открито, тъй-като 
запалените частици може да бъ-
дат разнесени на  големи разсто-
яния и бързо да се разпространи 
пламъкът с обхващане на значи-
телни площи;

- при запален огън и поява на 
вятър, горенето трябва да бъде 
прекратено  незабавно;

- в никакъв случай, не оста-
вяйте запален огън без постоян-
но наблюдение, до пълното му 
изгасяване;

- особено внимателни трябва 
да бъдат собствениците и полз-
вателите на имоти, които са в 
близост до горски територии и 
извършват изгаряне на събрани-
те горими отпадъци. Това трябва 
да става на разстояние не по-мал-
ко от 100 м от горските масиви;

- при пребиваване в горите 
или полето, както и при пътуване 
с превозни средства не изхвър-
ляйте неизгасени клечки кибрит 
или угарки от цигари;

- стриктно спазване на забра-
ната за изгаряне на  изсъхналата 
тревна растителност в земеделски-
те земи. Съгласно чл.6, ал.1, т.2 от 
Закона за опазване на земеделските 
земи това категорично е ЗАБРА-
НЕНО.

- Не допускайте паленето на 
огън от деца или възрастни хора, 
които не са в състояние да кон-
тролират горенето и изгасяването 
на огъня при реална опасност от 
пожар;


