
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА   8 - 14 април  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
Петрол ул. „Дунав“ 088 530 3699 ; 089 5044604
Лафи - Балик ул.”Хр.Ботев” 18 089 565 3012
Лафи - ул.”Дунав “48  089 682 0516
Gas Station LAFY  „Гео Милев“ 8 
Yaht port 089 794 5049
Двореца  кръстовище Албена-Балчик
Доджи Комерс  089 794 5049 ул.Варненска 41
ПЪТНА ПОМОЩ
Д е н о н о щ н о  -  т е л .  7 - 4 6 - 0 0 ,  ж к . ” Б а л и к ” ,  б л . 3 4 , в х . 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
Обретен Обретенов, ул.”Черно море  7 6446  0888 637 860
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 
ПРО ТИ ВО ПО ЖАР НА ОХ РА НА тел.160
ПО ЩА И ТЕ ЛЕ Г РА ФО ПО ЩЕН С КА СЛУ Ж БА 
Па ри чен са лон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
съ бо та:8.00 - 12.00;   не де ля - по чи вен ден; те л. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34

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 двор-

но място 10 декара в село 
Драганово, квартал Войсил 
– Рафаил 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 
апартамент в ж.к.“Балик“ 
Балчик,  в  бл .11 .  Тел . 
0888552899   /2-1/

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

*Продавам  двустаен 
апартамент в ж.к.”Балик4 1 
ет. Цена 52 000 лв. Тел.0887 
521783  0579 7 7011  /3-3/

* Продавам дворно мяс-
то в с.Царичино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  Продавам къща 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

* О Б Я В А 
Военно окръжие ІІ сте-

пен – Добрич ви инфор-
мира, че със заповед на 
министъра на отбраната 
на Република България 
са обявени 195 вакант-
ни длъжности за лица, 
завършили средни или 
висши училища в стра-
ната и в чужбина във во-
енните формирования на 
сухопътни войски. срок 
за подаване на документи: 
23.04.2021Г. 

Повече информация за 
условията и реда за канди-
датстване може да полу-
чите от: • офиса за военен 
отчет в община Балчик 
на телефони: 057972181 
и 0895554027; • страни-
цата на Централно военно 
окръжие www.comd.bg; 
• Военно окръжие – До-
брич на адрес гр. Добрич, 
бул. „Добруджа” № 4, 
ет.4., тел. 058 664764 и е-
mail: ovo_dobrich@abv.bg

* Търся гарсониера или 
едностаен апартамент 
на 1 етаж, под наем или 
за закупуване. Тел. 0886 
199790 и тел. 0897 974411   
/10-1/

*  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.Вели-
комъченик Георги побе-
доносец” град Балчик

До Боголюбивите пра-
вославни християни на 
град Балчик

Позволете ми от името 
на Църковното настоятел-
ство и от мое име, най-

сърдечно да се обърна 
към Вас с молба да ни 
окажете финансова по-
мощ 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 
познаваме като добри, 
честни и благочестиви. 
Ще Ви бъдем много бла-
годарни, ако можете да 
отделите, каквато сума Ви 
е възможна. Средствата, 
които се набират по смет-
ката на Църковното насто-
ятелство, ще се използват 
само за ремонт на храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛ-
БАТА НИ ЩЕ БЪДЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНА И 
ОСТАВАМЕ С ПОЧИТ И 
УВАЖЕНИЕ КЪМ ВАС. 
БОГ ДА ВИ БЛАГОСЛО-
ВИ!

С почит: иконом Стра-
тия Александров

Банкова сметка Банка 
ДСК ЕАД Балчик

Сметка 
0000000008123087 BGN

IBAN  BG58STSA
93000008123087
LIC  STSABGSF
Иконом  Стратия Алек-

сандров
Председател на Цър-

ковното настоятелство
*  Т ъ р с я  к в а р т и -

ра в ж.к.“Балик“ Бал-
чик, 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

Изложба на Петя Денева със 
сюжети от родния Балчик

Нашата съгражданка Зла-
тка Буновска от съобщава 
от София за изложбата на 
Петя Денева в Галерия 
„ Астри”- София: На 30 
март  имах удоволствието 
да се насладя на прекрас-
ните картини на уникал-
ната художничка и моя 

съгражданка от Балчик 
- Петя Денева!Респект и 
уважение, към таланта и!
Редакционният екип при-
помня, че Петя направи 
първите си две успешни 
изложби в Културния цен-
тър „Двореца” и ѝ поже-
лава да гради и надгражда 

наученото от своя профе-
сор Светлин Русев.
Софиянци и гости на сто-
лицата – посетете излож-
бата на Петя Денева, за да 
подишате черноморския 
въздух на родния град на 
художничката – Балчик.
                                                      БТ

Дати за провеждане на 
ученическите олимпиади и 

състезания

Читалището в с.Преславци 
организира Национален 

кулинарен конкурс 
НЧ “Светлина -1941 г.“ в 
тутраканското село Пре-
славци организира първи 
Национален кулинарен кон-
курс на тема: „Великден-
ски традиционни козунаци 
- 2021“ Основната цел на 
конкурса е да даде възмож-
ност на всички региони от 
България да споделят своя 
опит и знания. Провокира-
ни от една различна година, 
която застави света пред 
нови предизвикателства, 
свързани със запазване жи-
вота и здравето на хората, 
през 2021 година конкурсът 
се посвещава на традицията 

по време на пандемия. За да 
участвате в конкурса е необ-
ходимо да изпратите рецепта 
със снимка на традиционен 
козунак. За участие в кон-
курса се допускат всички без 
ограничение на възрастта. 
Крайният срок за получава-
не на конкурсните матери-
али изтича в 17:00 часа на 
30 април т.г. Снимките, при-
дружени с рецепта, изпра-
щайте по електронен път на 
email: kozunaci-2021@abv.bg 
Всички рецепти, снимки и 
резултати ще бъдат качвани 
на FB-страницата на читали-
щето. “

Министърът на образова-
нието и науката Красимир 
Вълчев утвърди датите за 
провеждане на учениче-
ските олимпиади и със-
тезания, които през март 
и април бяха отложени, 
поради въведените про-
тивоепидемични мерки в 
страната. Това съобщиха 
от пресцентъра на МОН.
Националният кръг на 
олимпиадата „Знам и 
мога“ ще се проведе на 15 
май. 
По български език и лите-
ратура ще бъде на 6 юни, 
по английски и испански 
език на 5 юни, а по немски 
език на 9 май.
Олимпиадата по матема-
тика за седмокласниците и 
осмокласниците ще e на 15 
май, а за учениците от 9-и 
до 12-и клас на 15 и 16 май.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Мату-
рите по желание да се про-
ведат през май
Националният кръг по ин-
формационни технологии 
и по гражданско образова-
ние ще се състои на 8 май. 
По лингвистика е насрочен 
за 12 май, по философия 
за 5 юни, по история и ци-
вилизации за 12 юни, по 
география и икономика за 
13 юни. 
Теоретичният кръг по фи-
зика ще бъде на 9 май, а 
експерименталният на 5 
юни. Олимпиадите по ас-
трономия и по биология 
и здравно образование ще 
бъдат на 6 юни, а по техни-
ческо чертане на 13 май.
Учениците от 5-и до 12-и 
клас ще могат да се явят на 
състезанието „Европейско 

кенгуру“ на 29 май. 
Пролетните математиче-
ски състезания за 4-и клас 
ще бъдат на 8 май, а за уче-
ниците от 7-и до 12-и клас 
на 9 май. 
Състезанията по информа-
тика ще са на 7 и 8 май, а 
по компютърни мрежи на 
12 юни.
Кои университети ще при-
емат студенти с оценките 
от матурите
Тестовите задачи на олим-
пиадата по химия и опаз-
ване на околната среда за 
учениците от гимназиален 
етап са предвидени за 8 
май. Областният кръг на 
националния конкурс „Бог 
е любов“, както и общин-
ският кръг на национал-
ното състезание по безо-
пасност на движението по 
пътищата ще се проведат 
до 8 май. Областният кръг 
на състезанието за безо-
пасност на движението по 
пътищата е насрочено за 
15 май.
Националният кръг на уче-
ническите олимпиади и 
състезания ще се провеж-
да на територията на съ-
ответния регион (област). 
Изключение правят състе-
занията от Националния 
спортен календар на МОН, 
от Националния кален-
дар за изяви по интереси, 
националните състезания 
по професии и по безо-
пасност на движението 
по пътищата, които ще се 
организират в определен 
център предвид по-малкия 
брой участници и специ-
фиката на състезанията.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Исторически музей - Балчик
обявява конкурс

„Великден през моите очи“
Целта на конкурса е да стимулира творческите 

заложби на малки и големи. В него може да 
се включи всеки, желаещ да представи своето 

виждане за един от най- обичаните християнски 
празници.

Обявяваме следните раздели:
Приложно изкуство - изработване на великденска 

украса и шарени яйца. 
Изобразително изкуство - картичка, рисунка.

Написване на разказ, есе, стихотворение.

Компетентно жури ще оцени всички творби, а 
отличените ще получат грамоти и награди.

Награждаването ще бъде в навечерието на 
Великден - 29.04.2021 г. в Исторически музей 

- Балчик от 15.00 ч., където ще бъдат изложени 
всички изработени от участниците творби. 

Краен срок за приемане на творбите - 26.04.2021 
г. до 16.00 ч.в Исторически музей - Балчик.

Екипът на исторически музей ви пожелава 
творческо вдъхновение и успех!


