
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА  17- 31 декември 2020 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 

Супермаркет “АКВИЛОН” Балчик 
навърши 16 години

Любимо място за пазар 
на много балчиклии, 
туристи от цялата стра-
на и от съседна Румъ-
ния. 
Благодарим на г-н Иван 
Добрев, „Общественик 
на 2009 г.“, че построи 
и поддържа „Аквилон“ 
като високо конкурен-

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/

тен търговски обект.
На снимките: г-н Иван 
Добрев, собственик и 
управител на „Акви-
лон“ Балчик и редовни 
клиенти, които полу-
чиха химикалки и по-
даръци от рожденика 
„Аквилон“

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

Нов гратисен срок 
за изтичащите лични 

документи на българи и 
чужденци

 Шофьорските книжки, 
които са издадени с край-
на дата на валидност до 
януари месец 2021 го-
дина, ще бъдат валидни 
още 7 месеца.
 Гратисният период за 
изтичащите лични до-
кументи – лична карта и 
паспорт, е удължен с още 
шест месеца.
 Също с шест месеца е 
удължен срокът и на из-
тичащите лични карти, 
международните пас-
порти и документите за  

пребиваване на чужди 
граждани.
Промените бяха приети 
на второ четене от пар-
ламентарната Комисия 
по вътрешна сигурност и 
обществен ред. 
Новоприетите промени 
влизат като част от изме-
ненията в Закона за из-
вънредното положение. 
Отново там, депутатите 
записаха, че съдилищата 
ще решават сами как да 
действат при усложнена 
епидемична обстановка. 

Отпускане на месечна 
целева помощ 

На заседание на Министер-
ския съвет на 12.08.2020 г. 
е прието Постановление за 
изменение на Правилника за 
прилагане на Закона за соци-
ално подпомагане (ППЗСП), 
като е създаден нов чл.16б.  
Съгласно разпоредбата на 
чл. 166 от ППЗСП, семей-
ствата с деца до 14 години 
ще имат право на месечна 
целева помощ при обявено 
извънредно положение или 
обявена извънредна епиде-
мична обстановка в случай, 
че двамата или единият от 
работещите родители, или 
родителя, отглеждащ сам 
дете не може да извършват 
дистанционна работа от 
вкъщи и нямат възможност 
да ползват платен отпуск.  
Помощта ще се отпуска в 
случай, че децата се обуча-
ват синхронно от разстоя-
ние в електронна среда или 
не посещават детски ясли 
и детски градини, както и 
предучилищни групи пора-
ди въведените ограничения 
във връзка с извънредното 
положение или извънредна-
та епидемична обстановка.  
Право на новата помощ ще 
имат и семействата, в кои-
то двамата или единият от 

родителите са останали без 
работа, но нямат право на 
обезщетение за безработица 
или размерът на обезщете-
нието е по-малък от мини-
малната заплата. 
 Месечна целева помощ ще 
могат да получат и семей-
ства, в които двамата или 
единият от родителите, или 
родителят, отглеждащ сам 
дете са самоосигуряващи се 
лица, които не могат да уп-
ражняват занятието си пора-
ди въведените ограничения 
във връзка с извънредното 
положение или извънредна-
та епидемична обстановка.  
За отпускане на помощта 
средномесечният доход на 
член от семейството за месе-
ца, предхождащ подаването 
на заявлението-декларация, 
следва да бъде по нисък или 
равен на размера на месеч-
ната минимална работна 
заплата, определена за стра-
ната.  Съгласно чл. 166, ал. 
6, размерът на помощта за 
семейства с едно дете е ра-
вен на размера на месечната 
минимална работна заплата, 
а за семейства с две и повече 
деца – 150 на сто от размера 
на месечната минимална ра-
ботна заплата.  

Правила за пожарна безопасност по време на 
отоплителния сезон

• Отоплителните и нагрева-
телни уреди не се оставят 
без наблюдение. 
• Същите се поставят на не 
по-малко от 80 см от горими 
материали.
 • Сушенето на дрехи над 
отоплителни и нагревателни 
уреди често води до пожар. 
• Използването на лесноза-
палими и горими течности 
за разпалване на печки е заб-
ранено.
 • Жарта се изхвърля загасе-
на на безопасни места в ме-
тални съдове. 
• Отоплителните уреди с 
течно гориво не се зареждат 

когато горят или са нагрети и 
се следи за изправността им. 
• Коминните тела трябва ре-
довно се ревизират за нали-
чие на фуги към помещени-
ята и таванските части и за 
наличие на отлагания в тях. 
• При използване на газо-
ви отоплителни уреди да 
не се използват устройства 
и бутилки със съмнителен 
произход. Газови бутилки се 
съхраняват далеч от печки, 
радиатори и други източни-
ци на топлина. 
• След употреба и при спира-
не на ел. захранването елек-
троуредите се изключват. 

• Родителите да не разреша-
ват на децата игра с огън и 
кибрит и да не ги оставят без 
надзор сами или заключени 
при горящи печки или вклю-
чени електрически уреди. 
• Близките на самостоятелно 
живеещите възрастни хора, 
особено на трудноподвиж-
ните, отново да проверят 
изправността и правилната 
употреба на отоплителните 
им уреди.
 • Пътищата за евакуация в 
дома да се подържат свобод-
ни от излишни вещи и гори-
ми материали. 
                    РС ПБЗН Балчик


