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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
Аптека”Па на цеа” - тел. 7-59-38 все ки ден от 8-20ч., 
съ бо та от 9.00 - 20.00 ч., не де ля - по чи вен ден
Аптека “Фар ма” - ж.к. “Ба лик” тел. 7-29-31 
 9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч. дни 
ДРОГЕРИЯ “АНИ”, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’. 
ТЕЛ; 0888 151 320
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 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
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”, тел. : 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 земеделска земя 
в общините: Балчик, Каварна, 
Шабла, Г. Тошево и Варнен-
ска област. Подготовка на 
документи. Тел. 0885838354  
0579 77011

*Из ку пу вам зе ме дел с ка 
зе мя, мал ки и го ле ми пар-
це ли, във вси ч ки ра йо ни на 
До б ру джа, Се ве ро и з то ч на 
Бъл га рия. Из го д ни це ни. Тел: 
0887 240 569 От 9.00 до 18.00 
ча са.                                /10-4/

*Ку пу вам зе ме дел с ка зе-
мя в об щи на Бал чик, Ка-
вар на, Ша б ла, Ген.То ше во. 
Съ дей с т вам за до ку мен ти. 
Тел.0895 71 83 83; 09888 790
83                                     /10-4/

* Купувам малка къща в 
град Балчик/без кв.“Левски“/. 
Тел.0899079138 Недева 

                                       /2-1/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

*  П р о д а в а м  а п а р -
тамент с 3 стаи, кухня в 
ж.к.“Балик“ бл.9 гр.Балчик. 
Тел.0898977059              /2-2/

*  П р о д а в а м  а п .  в 
ж.к.“Балик“ бл.34 вх.Б ет.5, 
южен, панелен. Цена по 
договаряне. Тел. 0888 26 33 
08                                  /10-4/

• Продавам апартамент 
обзаведен, двустаен, 76 кв. м, 
тел. 0895 714394            /5-3/

• Продавам обзаведена 
къща на два етажа, зад авто-
гарата в Балчик, тел. 73 000 

евро, 0898 309330             /5-3/
*  П р од а ва м  к ъ щ а  в 

с.Соколово, в центре. Тел. 
088 591 6338                   /5-5/

*  П р о д а в а м  м е т а л -
но бунгало , 700 кв.м., 
ток и вода, на главен път. 
ул.1 № 57, над Помпена 
станция ,  в . з .“Кулака“ . 
Тел.0888001106                  /2-2/

*  П р о д а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия

*Про да вам: 1. В с. Со-
ко ло во къ ща, с при ле жа ща 
площ 1718 кв. м. 2. Гра-
дин с ка площ в с. Со ко ло во, 
без по с т рой ка, 1500 кв. м. 
Два та пар це ла са съ се д ни. 
Це на по спо ра зу ме ние. Тел: 
052/ 34 19 81; 0899 42 33 
28                                         /7-7/ 

* Про да вам из го д но пар-
цел 640 кв.м в ре гу ла ция, на 
ул. “Ст. пла ни на” до по жар-
на та и ле ти ще Бал чик с ли це 
на ас фал тов път. Тел:0889/61 
47 62                                      /10-10/

*Продавам тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 
2, ул.”Дионисополис” №24 
Тел. 0895554040                     

                                   /10-10/
* Продавам двустаен 

апартамент в Балчик, на 
ул.“Черно море“. Тел. 0896 
692 699                          /10-2/ 

* Продавам дворно място 
в Промишлената зона на Бал-
чик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68 
55 59                               /10-10/

* Обновеното Бистро 
Акапулко, търси да назначи 
готвач/ка целогодишно. Тел. 
0899836865                    /10-2/ 

* Давам дългосрочно под 
наем обзаведена квартира в 
бл.35. Тел. 0888 70 28 05                         

                                       /1-1/
* Давам помещение под 

наем 20 кв.м., подходящо за 
офис, адвокатска кантора, 
счетоводна къща или друга 
дейност. Помещението се 
намира на ул”Приморска “, 
срещу комплекс “Марина 
С и т и ” . Ц е н а т а  е  п о 
договаряне. Тел. за връзка 
0899890050, 0893678607

* Давам под наем за 
офис или магазин кафе-
сладкарница “Седете лули”.                          

                                     /5-5/
*  П р е во з  н а  б а г а ж и 

от България за Европа и 
обратно. Тел. 0899923907    

                                     /5-1/
* Продавам мотофреза 

“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 82
1                                       /6-6/

* Давам на безвъзмедна 
обработка (безплатна) два 
парцела от 1718 кв. м. и 
1500 кв. м в с. Соколово. 
Тел:052/341981; 0899 42 33 
28                                     /7-7/

ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ 
от иглолистни дървета, 

внос от Украйна.
 Тел. 089 858 0430  

 гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37 

*Продавам дворно место 
840 кв. м. в Оброчище, с 
дървена барака и постройка 
за отглеждане на гъби. Тел: 
0898/56 45 02                 /10-10/

               

Предстои провеждането 
на младежки форум 

„Председателството на 
България на Съвета на ЕС 

- Гласът на младежите в 
обединена Европа“

Събитието ще се 
състои на 27 октом-
ври 2017 година от 
13:30 часа в Универ-
ситет за национално 
и световно стопанство 
– София. 

И н и ц и ат и ват а  е 
част от проект, чиято 
основна цел е сти-
мулиране на обмена 
на добри практики и 
повишаване на инфор-
мираността относно 

дейностите, свързани 
с българското предсе-
дателство на Съвета на 
ЕС през 2018 година. 

Дейностите в рам-
ките на младежкия 
форум ще включват 
обсъждания и анализ 
на проблеми, обмен 
на добри практики в 
областта на публично-
то управление, които 
впоследствие ще бъдат 
обобщени в сборник 

с доклади на печатен 
и електронен носи-
тел, който ще бъде 
разпространен сред 
заинтересовани страни 
и организации. 

Събитието е част 
от проект „Младежки 
форум“, който се из-
пълнява с финансовата 
подкрепа на Столич-
на община, Програма 
Европа 2017 от СНЦ 
М.О.С.Т.  /Б.Т./

Клуб „Здравец” показва най-
качествено спорт за здраве

Балчишкият клуб „Здра-
вец” отлично се представи 
на втория етап от прегледа 
на спортните групи на хо-
рата от Третата възраст в гр. 
Стара Загора. Групата от гр. 
Балчик продължава да бъде 
най-многобройната – 48 
жени от 56 до 88 години. 
Това участие в прегледа ни  
предостави възможност да 
се запознаем с един интере-
сен град в централната част 
на България. 

Организаторите на меро-
приятието го бяха подготви-
ли много  хубаво. Нашият 
автобус беше посрешнат от 
една от местните спортист-
ки – Бонка Маринова Же-
лязкова.  И докато чакахме 
времето да се настаним в 
хотела, тя ни заведе в град-
ския парк „Аязмото”. Бяхме 
възхитени от това място – 
много стари дървета, чист 
въздух, интересен ланд-
шафт, огромна територия. 
Всичко е добре подредено и 
няма никакви боклуци. През 
турско време тук е било 
място за паша на добитъка. 

Паркът е създаден на 28 
февруари 1895 г. от мит-
рополит Методий Кусев. 
Идеята на митрополита е 
била  да превърне изсечена-
та от турците  дъбова гора в 
модерен парк. Митрополит 
Методий Кусев започва да 
моли православни манасти-
ри и църковни общности  
за изпращането на семена. 
Някои от засадените от него 
дървета са живи и до днес. 
Сега красивият и богат на 
растителни видове лесопарк 
е една от гордосттите на 
града. Очевидно, че тази 
любов към лесопарка се 
предава от поколение на 
поколение и това е нещо 
уникално – тя обединява 
хората и придава на цялата 
атмосфера в града уникал-
ност. И

още един интересен факт 
за парка – Съгласно преда-
нията княз Борис I приема 
тук христианството. 

Дори само едно място в 
града колко много говори  
за жителите и управници-
те. В нашето трудно време 
нещо подобно наистина 
дава надежда. Още от нача-
лото на нашата разходка за-
почнахме да срещаме много 
спортисти. Интересът  към 
спорта в целия град е виден 
веднага – това потвържда-
ват спортуващите хора и в 
други озеленени места на 
града.

Имахме малко време и за 
кратка разходка по центъра 
на Стара Загора. Градът има 
наситен културен живот.

 Драматичен театър „Гео 
Милев” е на повече от 130 
години. Началото на теа-
трална дейност идва от 1870 
година. 

Стара Загора е град със 
стари музикални традиции, 
датиращи от средата на 19-
ти век, когато тука се съз-
дават църковни и светски 
хорове и  започват театрал-
ни представления, съпрово-

дени с музика. Истинското 
първо оперно представле-
ниедатира от  1925 година.

Регионалният историче-
ски музей е на 110 години 
(от 1907 г.). Сред фондовите 
единици са костен идол и 
мраморна антропоморфна 
фигурка от 5-то хилядо-
летие пр.н.е. Музеят има 
няколко обекти, сред тях и 
Античен форумен комплекс 
на Августа Траяна. Посе-
тих това място и направих 
много снимки,  за да имаме 
допълнителна информация 
към последната лекция за 
Древен Рим в Културния 
клуб (при клуб „Хинап”, 
Димка Малева).

 Сигурна съм, че има 
хора, които биха искали 
да посетят този прекрасен 
град още веднъж. Искам да 
отбележа още нещо – гра-
дът е прекрасно подреден 
в своя външен облик и тази 
грижа за него се продължа-
ва с обширна програма за 
саниране. Моята приятелка 
Таня Карова ми  каза, че 
жилищните блокове в Стара 
Загора  изглеждат също като 
подобни сгради в Берлин.

В същия ден вечерта бя-
хме на прекрасна обща ве-
черя за всички участници 
на прегледа в Общинската 
спортна зала. За първи път 
организаторите на нашите 
спортни събития направиха 
нещо подобно,  за да събе-
рат всички състави на едно 
място. Посрещането бе с 
хляб и сол под звуците на 
прекрасната музика на град-
ския духов оркестър. След 
това последваха поздрави от 
домакините и много  танци 
и с много участници. Този 
вечер беше едно интересно 
и незабравимо събитието за 
присъстващите.

Само няколко думи за 
самия преглед.  Да, имаше 
жури, обаче без никакви 
места и класиране. Чле-
новете на журито: Валю 
Иванов, новия председа-
тел на Асоциация „Спорт 
за всички” /АСВ/, София. 
Нели Ковачева, заместник 
на АСВ. Вили Мигисова. 29 
състава представиха своите 
програми и композиции. 
Спортният клуб от Ста-
ра Загора откри меропри-
ятието със своя интересна 
програма, която струва ми 
се, е основана на азиатски 
практики, подходящи за 
хората от Третия възраст. 
Петя Рашкова – редактор на 
вестник „Втора младост”, 
журналист и фотограф, на-
прави много снимки на съ-
битието. Чакаме статия във 
вестника.

СК „Здравец” Балчик с 
председател Ани Първанова 
и методист Димка Мале-
ва представи както винаги 
своята нова композиция, 
основана на морски образи 
и мотиви. Разбира се, ние 
сме поканени и на третия 
етап в София, защото отно-
во бяхме сред най-хубавите 
състави.

Людмила ПЕТРОВА

На 1 октомври – Ден на пенсионера в с. 
Оброчище , най-богата програма представи 
Пенсионерският хор от с. Гурково и с. 
Стражица.  

                             Фото: Дияна ДИМИТРОВА

„Черноморец” Балчик – „Черно море” Варна. Най-малките – с хъс.  
                                                                                 Фото: Нина МИТЕВА


