
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА  4- 10 февруари  2021 г.        6
с п р а в о ч н и к
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№ 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
№ 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

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

Балчик - Албена -  07.20, 08.15, 12.15, 17.15
Албена - Балчик - 09.00, 13.30, 16.30, 18.10
Балчик - Варна - 07.44, 07.45, 08.30, 09.30, 10.00, 11.04, 

11.30, 12.30, 13.14, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30, 17.20, 18.00, 18.10
Балчик - Добрич - 07.00, 08,00, 09.20, 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
Балчик - Каварна - Шабла - 08.30, 09.10, 09.50, 13.20, 16.00
Балчик - Каварна - 10.24, 14.25
Балчик - Тригорци - 07.30, 16.15
Балчик - Църква - 14.00 
ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Вн-Сф - 07.50 (експрес), 11.00, 12.50, 

21.55, 22.20
Автобуси Балчик - София - 09:55, 22.19 (“Юнион 

Ивкони” тел. 0879/356 232), 12.15, 21.15 (“Етап Адрес” 
тел. : 0579/71221, 0894/344 049)
Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
БЕН ЗИ НО С ТАН ЦИИ
“Ла фи” - 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
АП ТЕ КИ
 “Павел Фарм” ЕООД  ж.к “Балик”  ул.”д-р 
Ж.Бончев” 18 пон-събота от 8-19 ч. нед. 9-17 тел. 
0883336927
“Полин-Фарм” ул.”Хр.Ботев” 19 в к-с “Форум” 
пон-събота от 9-21ч. нед  от 8-20 ч. , тел. 0898 91 8228 
ПО ЛИ К ЛИ НИ КА
Регистратура 7 -28-66; 
Национален спешен телефон - 112
Спе шен ка би нет - тел. 7-24-42 /де но но щ но/
ЧА С Т НИ ЛЕ КАР С КИ КА БИ НЕ ТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 тел: 75883;0887/238294 
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /МБАЛ/ GSM 0888/81-43-10
Д-р Д. Малчева - педиатър бл. 6 вх. Б. тел.: 0888/635599
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/; тел.: 0899/177 330
Доц.Желязков - ортопед-травматолог 
Д-р Владимиров, ортопед , ДКЦ-4, Окр.болница “Св.Ана” 
Варна стая 208понеделник и петък -преди обяд; вторник, 
сряда и четвъртък -след обяд Тел. 052 692629 
Д-р Калинова - вътр. болести, 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
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
Д-р Христо Игнатов - стоматолог, МБАЛ тел. 0888/752 383
Д-р Р. Малчева Ангелова - пулмолог, тел. 0888/654 253/МБАЛ/
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
НОТАРИУСИ
Керина Иванова ул.”Приморска” 11, ет.1 тел. 0889 22 60 70  
notarius757@gmail.com  раб.време вс.делник от 8.00 - 17.00 ч.   
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
ВЕ ТЕ РИ НАР НА ЛЕ ЧЕ Б НИ ЦА 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
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИ Б ЛИ О ТЕ КИ
при ч-ще”П.Хи лен дар с ки”тел.7-26-11, 8.30 - 17.00; съ бо та и 
не де ля - поч.дни 
при ч-ще “В.Ле в с ки” тел. 7-20-86 с Интернет център 
ГРА Д С КИ ИС ТО РИ ЧЕ С КИ МУ ЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00  - 17.00;  
Е Т  Н О  Г  Р А  Ф  С  К А  К Ъ  Щ А  9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 ; 
ВЪЗ РО Ж ДЕН С КИ КОМ П ЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУ Д. ГА ЛЕ РИЯ тел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32 

Разни

* Купувам земеделски 
земи в Балчик, Каварна, Ша-
бла, Г.Тошево, Добричка, 
Тервел, Тутракан, Силистра. 
Тел.0898 372271

* Купувам земеделски земи 
в общините Балчик, Каварна, 
шабла, Г.Тошево и Варненска 
област. Подготовка на доку-
менти. Тел. 0885838354 0579 
7 70 11  /10-4/

*  Купувам земеделска 
земя в общините Балчик, 
Каварна, Шабла, Г.Тошево, 
и Добрич. Изготвяне на до-
кументи.Тел. 0895 71 83 83 и 
тел. 09888 790 83  /10-1/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 
* Продавам къща с дворно 

място 10 декара в село Дра-
ганово, квартал Войсил – Ра-
фаил Арсов, 0898/66-26-21.

* Продавам Дворно място 
с вода и ток - 664 кв.м. в.з. 
„Кулака“, срещу Помпена 
станция Балчик тел.0899 
115 993

* Продавам двустаен апар-
тамент в ж.к.“Балик“ Балчик, 
в бл.11. Тел. 0888552899   
/2-1/

* Продавам в град Каварна, 
среден южен апартамент, 
ул.“България“ № 39, вх.Б ет.7; 
50 000 лв. Тел. за справка: 
0885 67 11 47 

*Продавам  двустаен апар-
тамент в ж.к.”Балик4 1 ет. 
Цена 52 000 лв. Тел.0887 

* Давам под наем ателие 
за художник, ул.“Пирин“ 1 
гр.Балчик тел.0897 30 10 50 
арх.Каменов                      /5-1/

* Църковно настоятел-
ство при храм „Св.Велико-
мъченик Георги победоно-
сец” град Балчик

До Боголюбивите право-
славни християни на град 
Балчик

Позволете ми от името на 
Църковното настоятелство 
и от мое име, най-сърдечно 
да се обърна към Вас с мол-
ба да ни окажете финансова 
помощ за нуждите на храма.

Предприели сме някои 
неотложни ремонти по 
храма. За извършване на 
ремонтните работи имаме 
събрани средства, но те не 
са достатъчни. Обръщаме 
се към Вас, понеже Ви по-

521783  0579 7 7011  /3-3/
* Продавам дворно мяс-

то в с.Царичино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  П р од а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. 

   Тел.0884474858 /10-4/
* Продавам двуместен 

разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел.0889436312

знаваме като добри, честни 
и благочестиви. Ще Ви бъ-
дем много благодарни, ако 
можете да отделите, каквато 
сума Ви е възможна. Сред-
ствата, които се набират по 
сметката на Църковното 
настоятелство, ще се из-
ползват само за ремонт на 
храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛ-
БАТА НИ ЩЕ БЪДЕ УДО-
ВЛЕТВОРЕНА И ОСТА-
ВАМЕ С ПОЧИТ И УВА-
ЖЕНИЕ КЪМ ВАС. БОГ 
ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!

С почит: иконом Стратия 
Александров

Банкова сметка Банка 
ДСК ЕАД Балчик

Сметка 
0000000008123087 BGN

IBAN  BG58STSA
93000008123087
LIC  STSABGSF
Иконом  Стратия Алек-

сандров
Председател на Църков-

ното настоятелство
* Търся  квартира в 

ж.к.“Балик“ Балчик, до 
120-130 лв. тел. 0898840381               

                                /2-1/ 
* Предлагаме парцел 

от 300 кв.м. в центъра на 
град Балчик, срещу обез-
щетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

Сметка в Банка ОББ Балчик  IBAN BG 65 
UBBS88881000573627  „Масони – МК” Балчик пл.”21 
септември” №5 МОЛ Маруся Костова  ЕИК 201927699

 Отдаване под наем на части от имоти публична-общинска 
собственост - терен за поставяне на 15 броя рекламно-

информационни елементи

   На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №79/21.01.2021г. на Кмета на Община Балчик,
ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с 
тайно наддаване с  предмет  „Отдаване под наем на части от имоти публична-общинска собстве-
ност, представляващи терен за поставяне на 15 броя рекламно-информационни елементи с обща 
площ 30 кв. м.“
1. Цел на търга: Отдаване под наем на части от имоти за поставяне на рекламно - информационни елементи:
т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.501.275 по кадастрална карта на с. Кране-
во, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.
т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.501.275 по кадастрална карта на с. Кране-
во, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.
т.1.3. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.501.275 по кадастрална карта на с. Кране-
во, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.
т.1.4. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.322 по кадастрална карта на с. Кране-
во, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.
т.1.5. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.321 по кадастрална карта на с. Кране-
во, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.
т.1.6. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.316 по кадастрална карта на с. Кране-
во, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.
т.1.7. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.316 по кадастрална карта на с. Кране-
во, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.
т.1.8. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.139 по кадастрална карта на с. Кране-
во, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.
т.1.9. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.404 по кадастрална карта на с. Кране-
во, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.
т.1.10. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.503.75 по кадастрална карта на с. Кране-
во, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.
т.1.11. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.25.575 по кадастрална карта на с. Кране-
во, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.
т.1.12. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.501.262 по кадастрална карта на с. Кране-
во, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.
т.1.13. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.503.91 по кадастрална карта на с. Кране-
во, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.
т.1.14. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.3.34 по кадастрална карта на с. Кранево, 
съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.
т.1.15. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.25.601 по кадастрална карта на с. Кране-
во, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м.
Отдадената под наем част от общински имот, публична-общинска собственост е за поставяне на 
рекламно-информационен елемент.
2. Начална годишна наемна цена:
По т.1.1. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.
По т.1.2. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.
По т.1.3. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.
По т.1.4. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.
По т.1.5. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.
По т.1.6. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.
По т.1.7. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.
По т.1.8. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.
По т.1.9. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.
По т.1.10. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.
По т.1.11. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.
По т.1.12. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.
По т.1.13. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.
По т.1.14. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.
По т.1.15. за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.
Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;
3. Срок на договора: 3 /три / години;
След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва      отдадения под 
наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на рекламно-информационен елемент.
4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки рабо-
тен ден от 29.01.2021 г. до 15.00 часа на 12.02.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;
5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 12.02.2021 г.;
6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 12.02.2021 г. в деловод-
ство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.“21-септември“ № 6
7. Търгът ще се проведе на 15.02.2021 г. от 10.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.
    Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел „Образование, хуманитарни, соци-
ални и стопански дейности“, след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена 
тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

                                                                                   Лице за контакт:  Силвия Николова -
                                                                                     гл.специалист наеми  0579 7 10 54                                                                                                                                           

Чета тук възмутените ни вопли

Чета тук възмутените ни 
вопли срещу загубата на 
ценности у децата ни. Ма, 
нашите не са такива, ще 
речем някои. Да де, но по-
вечето са такива, сами ще 
си отговорим. Па кротко 
ще се самоутешим, че, ви-
диш ли, ние-интелигент-
ните, сме неразбраното 
малцинство в чалгарията 
на територията. И вели-
чествено ще назидаем ро-
дителя-простак, живеещ в 
съседния апартамент. 
Ако сме поне малко чест-
ни, ще си признаем, че 
още на три годинки сме 
връчили в ръцете на детето 
си таблета или телефона, 
само и само с нещо да се 
занимава. Че сме го метна-
ли пред телевизора да гле-
да анимация, само и само 
да имаме малко свободно 
време. Че още на пет сме 
го записали на английски, 
нищо, че още не говори до-
бре български. Че сме плю-
ли по тоя и оня пред него, 
без да си даваме сметка, че 
дори да не разбира всич-
ко, детето попива нашите 
емоции-омраза, гняв, не-
доволство, нашите оцен-
ки, нашите надменност и 
осъждане. Че сме му купу-
вали всичко най-модерно 
като техника- от плейстей-
шъни до часовници- теле-
фони на стойността на пет 
учителски пенсии. Че сами 
сме ги вкарвали в матрица-
та на консуматорите, без да 
сме ги научили, че нещата 
освен цена в цифри, имат 
и стойност. И че не сме ги 

научили да правят разлика 
между тях. Че не сме ги 
научили на уважение, на-
вярно защото ние твърде 
малко се самоуважаваме. 
И още, и още...
Не харесваме децата? Но 
всъщност не харесваме 
себе си, отразени в тях. Те 
ще плащат и за компроми-
сите ни, и за мълчанията 
ни, и за примирението ни, 
и за страховете ни, и за 
самовлюбеността ни, и за 
лъжите ни. 
Управляват ни откровени 
престъпници и безпросвет-
ни тъпанари, но ние мъл-
чим. И децата гледат наше-
то мълчание. И се учат от 
нас. Когато утре отидем до 
урните и накажем тяхното 
бъдеще с нашия пореден 
компромис с бюлетината, 
те пак ще гледат. И ще се 
учат от нас. 
Не ни е виновна чалгата. 
Нито в музиката, нито в 
мирогледа, нито в полити-
ката. Не сме дали на децата 
си алтернатива. Защото не 
сме я дали на себе си. За-
щото сме мълчали, когато 
е трябвало да говорим и 
сме бездействали, когато 
са били нужни дела. 
Мълчанието е чалга. И не 
са виновни децата и мла-
дите за нея. 
Хич не ми обяснявайте, че 
младото поколение растя-
ло с фалшиви ценности и 
логики. Кой ги създаде? 
Кой го потопи в тях? Кой? 
Айде, че се ядосах. Аман 
от елитарни вопли по не-
вежото младо поколение. 
Вместо да ревем, да се 
огледаме в него. И няма 
мойто, няма твойто там. 
Всички сме в кюпа. И тези, 
дето слушат джаз и рок и 
ще гласуват “интелигент-
но” и тези, дето живеят и 
ще гласуват неравноделно. 
Камъните падат е поло-
жението. А винетутата ще 
пребъдат. Щото това заслу-
жаваме. Ние, не децата ни. 
Те просто са наказанието 
за нашето мълчание и без-
действие. И имат правото 
да ни накажат. Имат!

Мария ЛАЛЕВА

 Д-Р ТОНИ ФИЛИПОВ
Ще има ли кой да продължи 
“Дневниците на един луд”?

Остава утехата, че те ще се вклинят в съзна-
нието на младите, защото ще ги разберат.

С почит и уважение: 
в.”Балчишки телеграф”


