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ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ
№3 от  гаража 7.35;  8.30  -  20.00ч.  /на час/,22.00; №3  от
пл.  “Рибарски”  8.00-19.00ч.  /на  час/
Балчик - Албена (от Рибарски пл.)  7:30, 8:25, 10:25, 11:25,
12:25,  14:25,  17:25  /автобусите  обръщат  в  кв.Левски
Балчик  - Гробищен парк  /стар и нов/- от Пл. “Рибарски”
8.50;  10.50
АВТОГАРА - тел. 7-40-69
Балчик - Добрич 7.00  (без неделя);7.30;  8.00;   8.30;   9.20;
10.30;  11.05;  11.40;12.00.  13.00;  13.20;  14:00;14.50;
15.20;  16.30;  17.10; 17.20;18.30;
Балчик - Варна 6.30; 7;44; 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 10.30; 11.00;
11.04; 11.30; 12.30; 13.14/без с. и н./; 13.30; 14.30; 15.09  (само  с.
и  н.) 15.30; 16.30; 17.20;  18.00; 18.30  (само  петък  и  неделя);
19.30
Балчик  -Шабла  8.30;  9.50/без  с.  и  н./;13.20;16.00
Балчик  - Шабла- Граничар 9.10  /само  с. и н./
Балчик  -  Каварна  10.24; 14.25
Балчик-Гурково-Тригорци    7.30;  16.15
Балчик-Дропла-Змеево  7.00;  15.00
Балчик-Кранево-Оброчище-Църква  9.30;  16.05
ЖП информация Варна  -  тел. 052/63-04-14
Бързи влакове Вн-Сф -  11:00;  12:50;  21:55;  22:20;
07:50  (експрес).
Автобуси Балчик-София-9.45;21.30;тел.7  40  69
Автобуси Варна - София и Добрич - София
фирма  “Юниън Ивкони” Балчик  - Варна  - В.Търново  -
София  9:55h,  22:19 тел.:0879 356  232  София  - Балчик
10:30h,  22:30h  -  www.union-ivkoni.com
Шофьорски  курсове П.Пенев тел.:088/8  99 3710
БЕНЗИНОСТАНЦИИ
"Лафи"  -  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
АПТЕКИ
Аптека  “Вива”  -  центъра,  ЕТ Калоян Лазов,
тел. 7-22-50всеки ден  от 8.00  -  18.00 ч.
Аптека"Панацеа"  -  тел.  7-59-38  всеки  ден  от  8-20ч.,
събота от  9.00  -  20.00 ч.,  неделя  - почивен  ден
Аптека  "Фарма"  -  ж.к.  "Балик"  тел.  7-29-31
 8.00 - 19.00 ч. събота: 8.00 - 12.00; неделя  - почивен ден ч.
Аптека  “ЕЛДИ’- партерен етаж на Медицински  център
от пон.до петък от 8 до 20 часа, събота от 9 до 18.тел: 7 45 99
ДРОГЕРИЯ ‘АНИ,  В  ХОТЕЛ  ‘МАРИНА СИТИ’. ТЕЛ;
0888  151  320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефонна  централа  -  тел.  7-26-91
Спешен  кабинет  -  тел. 7-24-42  /денонощно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
Д-р Дякова  -  стоматолог, бл.24 от 9-11ч. 15-18ч.  събота
9-12. поч. ден неделя. спешни случаи тел:75883;0887/238294
Д-р  Йотова  -  стоматолог  каб.113  /поликлиниката/
GSM  0888/81-43-10
Д-р Димова  -АГ    с  видеозон, бл.  6  вх.  Б,  17-18:30 ч.
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/;  понеделник  -  петък от  13:30 до  17:30
Д-р  Владимиров  -  ортопед-травматолог
  GSM:088 8/860  121
Д-р Калинова  - вътр. болести, вторник  и пе-тък от 16  ч.
до  19 ч.,  дом.  тел.  7-51-47,
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
работи  със  Здравната  каса.
Акупунктура  -  Д-р  Христо  Генов  Тел:0886  199  790
НОТАРИУСИ
Обретен  Обретенов,  ул.  "Черно  море"
тел.7-64-46; GSM: 0888/63-78-60
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

ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА 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
Отец Георги Петков - тел. 7 24 41
БИБЛИОТЕКИ
при  ч-ще"П.Хилендарски"тел.7-26-11,  8.30  -  17.00;
събота и  неделя  -  поч.дни
при  ч-ще  "В.Левски"  тел.  7-20-86  с Интернет  център
Частна книжарница  “Рива  2”  /до  Музея/
ул.  “Витоша”  2    Тел: 7  41  82 формуляри,  ученически
пособия,  канцеларски  материали,  книги
ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77;  9.00    -  17.00;
ЕТНОГРАФСКА  КЪЩА  9.00-17.00;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС  -  9:00  -  17:00
ХУД. ГАЛЕРИЯ тел.7-41-30  9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ  тел.  166;  7-24-31;  7-24-32
ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА  тел.160
ПОЩА И ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКА СЛУЖБА
Паричен  салон    7.30  -  12.00; 13.00  - 17.30;
събота:8.00  - 12.00;      неделя  - почивен ден;
тел. каса 8.00  -  18.00;
ВиК  - дежурен  телефон  -  7 21  65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи  целогодишно.  тел:  7-28-09
 ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net -  тел. 7  50 34
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Ние ще Ви го доставим и монтираме, Вие
ще си спестите глобите от КАТ за невключени

дневни светлини.
Тел.0897 94 03 98; 0899 300 484;

0877 407 352 /6-6/

Електронно реле“Дневни светлини”

Продавам
*  Продавам  апартамент,

2  стаи, в  блок №  5.
Тел: 0893 792 190       /4-1/
*  Продавам  апартамент,

НС,  зад  общински  пазар  и
панелен апартамент в бл.15.
Тел:  0894  43  33  29;  0995
68 55  59    /5-4/

*  Продавам  500  кв.м.
дворно  място  в  регулация
на ул.  “Ком”,  кв.”Левски”,
Балчик.  Цена  по  догова-
ряне. Тел:  0898  34  33  44  /
10-1/

* П р од а в а м   и з г од н о
парцел  640  кв.м  в   регу-
ла ция ,  на  ул.   “Ст.   пла-
н и н а ”   д о  п ож а рн а та   и
летище Балчик с лице на
асфалтов  път.

Цена  по  договаряне  от
собственика,0% коми-сионна.

Тел: 0889 614 762       /4-1/
*Продавам  2  разтегателни
фотьойла,  удобни за легла.
Тел:  0899 154  601          /4-2/

Разни
*Извършвам  счетоводни
услуги.
Тел: 0579/75356                /5-3/
* Гледам стари и болни хора

Тел: 0899 33 61 03          /4-3/

 * Сондажи за вода, изливн

пилоти  и  инженерно-гео-
ложки  проучвания.
   Тел: 0878  901 155  /10-4/

*Давам  под  наем
гарсониера  в  гр.  Добрич,
бул.  25  септември  №  39.

Тел: 0888 403 211       /4-2/
*Ремонт  на вили
Тел: 0895037550    /30-18/
* “Биг  Бен”  -  гр.  Балчик

започва  курсове  по:
-  компютърна  грамот-

ност;
-  английски език;
-  немски  език;
-  български  език  за

чужденци;
Организират  се  курсове

и  по  испански,  френски,
руски,  румънски  и др.  ези-
ци за  всички възрасти.

         За контакти:
0579/  7-20-17;  0886  563

216;  0896  310  535;

Facebook.com/Big Ben/
Balchik

* Купувам  зем.  земя  в
Балчик,  Царичино,  Гур-
ково,  Тригорци,  Соколово,
Сенокос, Змеево,  Дропла  и
Храброво.
   Тел: 0886 462  784;  0878
462 784                        /2-1/
* Купувам зем. земя в Каварна,
Шабла,  Дуран-кулак,  Ген.
Тошево,  Доб-рич,  Тервел,
Тутракан, Силистра.
     Тел:  0878 462 784;  0886
462 784                        /2-1/

Купувам
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/продължава от стр.3/
По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на

пазарна оценка за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот
№ 02508.8.79 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 346: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41,

ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх.
№ 94Д-1111-1/31.08.2012  г., общински съвет    Балчик одобрява пазарна оценка в
размер на  22  000.00  лв.  (двадесет  и две  хиляди  лева),  без  ДДС  за продажба  на
общински  имот  на  собствениците  на  законно  построена  върху  него  сграда,
представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.8.79 по кадастралната карта
на гр.Балчик (УПИ VІ-41, кв. 24 по ПУП на вилна зона “Сборно място”), с площ от
550 м2 (петстотин и петдесет лева), актуван с АОС № 4299/12.04.2013 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на

безлихвен заем от община Балчик на „Търговски център Кранево” ЕАД.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 347: На основание чл. 21,ал.ІІ, във вр. с ал. І, т.10 от ЗМСМА и във

връзка с докладна записка от председателя на Съвета на директорите на “Търговски
център Кранево” ЕАД, общински съвет  Балчик дава съгласие да бъде предоставен от
община Балчик безлихвен заем в размер на 15 000.00 лева (петнадесет хиляди лева),
с краен срок на погасяване  31.12.2013 година. Средствата да се осигурят от резерва
на общинския бюджет.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на

предварително съгласие за изработване  на ПУП, за ПИ 02508.86.39 в гр. Балчик
за имот - общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
РЕШЕНИЕ 348: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 124а и чл.125

ЗУТ и във връзка със заявление вх. № 08-04-24/16.04.2013 г. от Николай Ангелов
Кмет на Община Балчик, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се изработи
ПУП за неурегулиран поземлен имот № 02508.86.39 по кадастралната карта на гр.
Балчик, одобрена със Заповед № 300-5-5/04.02.2004 г. на ИД на АГКК, при граници,
имоти с идентификатори: 02508.86.73, 02508.86.40, 02508.86.38.

2. При изготвяне на плана да се спазят изискванията на чл.125 от ЗУТ.
3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по

изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор Лучиянов, Председател на ОбС - Балчик

Ïðîòîêîë ¹24 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ-
Áàë÷èê, ïðîâåäåíî íà 25 àïðèë 2013 ã.

Програма за 18 май 2013 г. на ИМ-Балчик
Фолклорен събор „Св. Атанасий”
Начало 10:00 ч. в „Ак Язълъ Баба Св. Атанас” - с. Оброчище
Нощ в музея
Начало 18:00 ч. в Художествена галерия – Балчик
Откриване на изложби:
Генади Гавраилов и Мариян Цветков – рисунки, дървена и каменна

пластика
Шенгюл Ахмедова – „Ако можеха да говорят...” - графика и цветни

рисунки
Рисунки на ученици от І „а” клас - СОУ „Христо Ботев”, с класен

ръководител Юлия Миронова
„Пейзажи от Балчик”- изложба – живопис от фонда на ХГ
Концерти:
ТФ „Данс”- с ръководител Евгения Кирилова
Детска танцова школа; ФТА „Балик” при НЧ „В. Левски- 1959 г.” -

ръководител Галина Гавраилова
Отворени врати на Художествената  галерия от 18:00 ч. до 24:00 ч.

ОВЕН
Професионалните  ви  ангажименти  най-

вероятно  ще  ви  отведат  до  интересни  и
неочаквани  за  вас  открития.  Напредъкът,
който  ще  постигнете  най-вероятно  ще  ви

мотивира  да  продължите  да  действате  в  същата  насока.
Упоритостта  и  постоянството  ви  ще  бъдат  възнаградени.
Седмицата  започва отлично.

ТЕЛЕЦ
Предстоят  ви  напрегнати  работни

моменти.  Въпреки  напрежението  доброто
ви  настроение  е  налице  и  ви  гарантира
приятна  седмица.  Добри  възможности  за

промяна  на  обстановката  се  откриват  пред  мнозина  от
вас.  Получавате  изгодно  предложение,  което  е  добре  да
обсъдите с  вашите  близки.

БЛИЗНАЦИ
Многообещаващо  начало  на  новата

седмица.  Имате  реални  шансове  да
постигнете  онова,  към  което  се  стремите,
затова действайте решително  и ще успеете.

Онези от  вас, които все още  не са  открили  любовта,  тази
седмица ще  постигнат  много  в тази посока.  Спокойни  и
уверени сте и  това  е най-важното.

РАК
Държите  да  осъществите  напълно

плановете  си,  но  не  бива  да  се  учудвате,
ако  тази  седмица  ви  се  наложи  да
промените  ангажиментите  си  по

независещи от вас причини. Печелите предимство в момент,
когато другите не  знаят как да постъпят. Работите добре и
сте  удовлетворени  от  постигнатото.

ЛЪВ
Започвате  с  много ентусиазъм  и  хъс  за

работа. Имате конкретни идеи и планове за
тяхното осъществяване  и  това поглъща по-
голямата  част  от  времето  ви.  Не

предизвиквайте  умишлен  интерес  около  делата  си,  а
работете самостоятелно.  Това е  за  предпочитане,  за да  не
се  натъкнете  на  непредвидени пречки.

ДЕВА
Бъдете  предпазливи  с  ангажиментите,

които поемате. По-добре е  да не рискувате,
а да действате внимателно, и едва след като
сте  добре  информирани.  Променете

тактиката  си,  ако  не  сте  доволни от  резултатите, но  не се
отказвайте от идеите  си. Имате  с  кого  да  се  посъветвате,
използвайте  тази  възможност.

ВЕЗНИ
Някои от вас очакват одобрението на по-

висше  стоящи.  Бъдете  по-уверени  в  себе
си.  Не  се  поддавайте  на  мними  съвети,
преценявайте  всяко  нещо  самостоятелно  и

се доверявайте само  на проверени хора. По този начин ще
си  спестите  немалко  неприятности.  Помислете  как  да
направите  вечерта приятна  заедно  с любимия  човек.

СКОРПИ ОН
Успявате  да  осъществите  отдавна

подготвян  бизнес  проект.  Така  най-
вероятно ще  се  превърнете в  доста  значим
за  фирмата  си  човек.  Не  проявявайте

никаква  колебливост  в  това  отношение  и  можете  да
разчитате на успех. Избрали сте  правилната  за  вас насока.
Проявете  достатъчно  постоянство.

СТРЕЛЕЦ
Новата  седмица  предлага  търсени

предизвикателства  за  вас  и  близките  ви.
Имате  реални  шансове  значително  да
подобрите  материалното  си  състояние,

както  и  да  изгладите  всички  възможни  недоразумения  у
дома.  Възползвайте  се  от  предоставения  ви  повод.
Прекомерната  скептичност може  да изиграе лоша  шега.

КОЗИРОГ
Със сигурност ще  бъдете  удовлетворени

от  успешната  седмица, която ви предстои.
Ангажиментите  ви  в  делови  план  ще  ви
донесат  много  поводи  за  добро

настроение.  Позициите ви ще  се  затвърдят  и  уважението
към  вас  и  професионалните  ви  качества  ще  нарасне.  В
личен  план ви  предстоят  желани промени.

ВОДОЛЕЙ
Идеите  ви  са  наистина перспективни  и

предстоящата  седмица  ще  потвърди  това.
Намирате верния подход и това свежда пре-
чките  по  пътя  ви  до минимум.  Продължа-

вайте в  същия дух и не се поддавайте на  възможните  зло-
стни  критики,  резултат  най-вече  на  завист.  Водолеите по
принцип  са  щастливи  хора.

РИБИ
Има  защо  да сте удовлетворени от  себе

си.  Делата  ви  се  развиват  възходящо  във
всяко  едно  отношение.  Съсредоточите  ли
се  върху една конкретна  сфера на действие

и  резултатите  ще бъдат повече  от очакваните. Нищо  не е
в състояние да ви спре. Радвате се на споделените моменти
с  любимите  хора.
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