
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

Общинският съвет на 
Балчик не прие предло-
жения от Общинската 
администрация проек-
тобюджет за 2019 г.

На 29 януари 2019 
г. се проведе сесия, за 
чийто изход се знаеше 
още след провеждане на 
Общественото обсъж-
дане на бюджета на 14 
януари, когато вместо 
граждани, популистки 
изказвания направиха 
няколко от присъства-
щите съветници и се ду-
елираха словесно с кме-
та.Съветниците могат 

да се съветват по всяко 
време с кмета. На об-
щественото обсъждане 
гражданите не можаха 
да вземат думата от тях, 
заради явните им поли-
тически амбиции. До 
изборите остана малко 
време и апетите за мест-
ната власт се обостриха.

На редовната януар-
ска сесия Общинският 
бюджет бе отхвърлен с 
гласовете на съветни-
ците от ВМРО и ГЕРБ. 
7 гласуваха „за“, два-
ма – „против“ и 11 се 
въздържаха.Гласува-

нето от съветниците е 
по искане на кмета на 
Общината. Спазвайки 
законите за местно уп-
равление, кметът може 
да използва една два-
надесета част от стария 
бюджет всеки весец. И 
това може да продължи 
цяла година. Но все пак, 
ако се постъпи така, се 
губят повече от 5 600 
000 лв., с колкото е уве-
личен тазгодишният 
бюджет. 

Маруся КОСТОВА 

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 37 
22 71                        /10-8/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Балчик, 
Каварна, Шабла, Г. Тоше-
во и Варненска област. 
Подготовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011                         /10-1/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Давам къща под наем 
целогодишно, обзаведена 
тел. 0886690650 в Балчик                      

                                    /50-2/
* Давам квартира под 

наем обзаведене, дългосроч-
но. в бл.35. те. 0888702805                 

                                     /2-2/
* Търся квартира /гарсо-

ниера, апартамент, стая/ це-
логодишно в ж.к. „Балчик“ 
Балчик. Тел. 0885 079116                       

                                      /4-4/
* Сдружение „Българско 

* Продавам част от 
къща в центъра на Балчик. 
Ул.“Хр.Смирненски“ № 6 
тел. 0897 617 426                         

                                /10-8/
* Продавам апартамент 

наследство“ Балчик органи-
зира екскурзия по родните 
места: Констанца, Сараюрт, 
Саръгьол, Бая, Еникьой, 
Тулча. 2 нощувки, 2 вечери, 2 
закуски+пътни разходи. Екс-
курзовод: Иванка Унгуряну. 
Цена на екскурзията .150 лв. 
Тел. за справки и записвание 
0887983113 /Деспина Мари-
нова, водач/, НА ПРОЛЕТ

*  Продавам  ябълки , 
екологично чисти, бъл-
гарски сорт. Цена 1.20 лв./
кг.Тел.0885933055 Иванка 
Стоянова

* Акожелаетефотосе-
сия,заповядайтевреклам-
на агенция “КОНТРАСТ
2018”ГрадБалчикУл.Д-р
ЗлаткоПетков 34АТел:
0878247581/0886461492

в бл.2 ж.к.“Балик“ Балчик  
тел.0898 440 709                         

                                  /10-8/
* Продавам къща в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия                          /10-1/
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РАЗПИСАНИЯНААВТОБУСНИЛИНИИ№1,№3,№2ИБАЛЧИК-

АЛБЕНА
„ПЪТНИЧЕСКИПРЕВОЗИ”ЕООД,0894667450
РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№1
Новогробище–ПлощадРибарски
07.15,09.45,11.15,13.15,14.05,16.15,17.45
ПлощадРибарски–Новогробище
07.40,10.20,11.40,13.40,14.30,16.40,18.10
*Линия№1сеизпълнявацелогодишно
* Маршрут на линия №1: Ново гробище – Енерго/Гарадок – Районен 

съд – Елпром – Тунджа /сп.3/ – Тунджа /сп.2/ – Тунджа /сп.1/ – Камчия – 
кв.Левски – Р.Даскалов – СОУ “Хр.Ботев” – спирка на ул. „Черно море” /до 
бивша автогара/  – Център – пл.Рибарски 

РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№3
Новогробище–ПлощадРибарски
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*,16.30,17.00,17.30,18.30,19.30,20.30,21.30,23.30;
ПлощадРибарски–Новогробище
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*,17.00,17.30,18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,24.00
*Линия№3сеизпълнявацелогодишно,без20.30,21.30и23.30,които

сеизпълняватот01.07до31.08.вкл.
*ОтНовигробища08.00,09.00,12.00,13.00,16.00иотпл.Рибарски

08.30,09.30,12.30,13.30,16.30сеизпълняват безсъботаинеделяпрез
периода01.09-30.06

* Маршрут на линия №3: Ново гробище – Енерго/Гарадок – Районен съд 
– Елпром – ОУ”Антим I” – Средна гора – Варненска – кв.Левски – Аквилон 
– Нов живот – Гемиджи – Болница – Център – пл.Рибарски 

РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯ№2
Балчик–Тузла
08.30,09.30,12.00,14.00,16.00,18.00
Тузла–Балчик
09.00,10.00,12.30,14.30,16.30,18.30
*Линия№2сеизпълнявавпериода15.06–15.09
* Маршрут на Линия №2: кв.Левски /сп.Акапулко/ – Р.Даскалов – спирка 

на ул. „Черно море” /до бивша автогара/ – Център – пл.Рибарски – Тузла 
РАЗПИСАНИЕНААВТОБУСНАЛИНИЯБАЛЧИК–АЛБЕНА–

БАЛЧИК
Балчик–Албена/лятноразписание15.06-15.09/
07.25,08.15,08.45,09.45,10.15,11.15,11.45,12.45,
13.15,14.15,14.45,15.45,16.15,17.15,17.45,19.15;
Албена–Балчик/лятноразписание15.06-15.09/
08.00,09.00,09.30,10.30,11.00,12.00,12.30,13.30,
14.00,15.00,15.30,16.30,17.00,18.00,18.30,20.00;
Балчик–Албена/зимноразписание16.09-14.06/-07.20,08.15,12.15,

17.15
Албена–Балчик/зимноразписание16.09-14.06/-09.00,13.30,16.30,

18.10
* Маршрут на Линия Балчик – Албена: кв.Левски /сп.Акапулко/ – Аквилон 

– Нов живот – Гемиджи – Болница – Център – пл.Рибарски – Двореца – Сборно 
място – Хоризонт – Бадема – Лозята – Зл.рибка – Орехите – Лагера – Фиш-
фиш – Бариера – Албена 

АКТУАЛНАИНФОРМАЦИЯЗАРАЗПИСАНИЯТАНАМЕЖДУСЕ-
ЛИЩНИТЕАВТОБУСНИЛИНИИ–АВТОГАРА БАЛЧИК: 0893 590060
Интернет сайт: http://avtogara-balchik.free.bg

БАЛЧИК–ВАРНА/BALCHIK-VARNA
 07:44  10:00  11:04  13:14* 15:05*  
17:20  18:10 
►Преминаващи: 
07:44 – Кооперация “Калиакра Експрес”
10:00 – ЕТ „Мильо – Димитър Димитров”
11:04 – ЕТ “Баланс – Иван Иванов”
13:14* /без събота и неделя/; 15:05*/само събота, неделя и празнични дни/; 
18:10–“Варна Бус 2000”ООД 
17:20 – ЕТ “Мильо – Д.Димитров”

БАЛЧИК-ДОБРИЧ/BALCHIK-DOBRICH
 07:00 (без неделя) 08:00 (без събота и неделя) 
09:20 10:30 11:05 11:40 
 13:20       14:00 15:20 16:30 17:20 
18:30 (19:00 – от 15.06 до 15.09)

БАЛЧИК–СТРАЖИЦА-ОДЪРЦИ–ДОБРИЧ
BALCHIK–STRAZHITSA–ODARTSI-DOBRICH
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
 07:30  17:10
► “Травел Балчик” ООД
► “Пътнически Превози” ЕООД;
► “Минибус Експрес” ООД;
► “Албена Автоекспрес”;

БАЛЧИК–КАВАРНА–ШАБЛА/BALCHIK–KAVARNA–SHABLA
► Преминаващи:
08:30 – “Пътнически превози” ЕООД
09:10 – “Варна Бус 2000” ООД – БАЛЧИК – КАВАРНА – ШАБЛА – ГРА-
НИЧАР
/само събота, неделя и празнични дни/
09:50 – “Варна Бус 2000” ООД 
13:20 – ЕТ „Мильо – Димитър Димитров”
16:00 – “Варна Бус 2000” ООД

БАЛЧИК–КАВАРНА/BALCHIK–KAVARNA
► Преминаващи:
10:24 – Кооперация “Калиакра-експрес”
14:25 – ЕТ “Баланс-Иван Иванов”

БАЛЧИК-ТРИГОРЦИ/BALCHIK-TRIGORTSI
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
 07:30 16:15 
► “Травел Балчик” ООД

БАЛЧИК–ЦЪРКВА/BALCHIK–TSARKVA
/не се изпълнява в почивни и празнични дни/
 14:00
► “Пътнически Превози” ЕООД

Пак преследване на 
интереси и политически 
позиции на съветниците 
спряха приемането на 

бюджет 2019 г. на 
община Балчик

Бабинден в ресторант „Красина” Балчик на певческите групи от Балчик 
„Росна китка” към Дружеството на военноинвалидите,  с председател 
Стойка Георгиева; „Текенски напеви” от с.Оброчище, с диригент Софка 
Кръстева; Пенсионерския клуб в кв.”Хоризонт” /”Гемеджито”/. Ритуал-
ът “Бабинден” бе изпълнен, както е по стар обичай и както днес е осъвре-
менен. В него специално участие взе д-р Балева от с.Оброчище.
                                                                                         Фото: Митка ИВАНОВА

НОВ 
БЪЛГАРСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ 
- АЛБЕНА

Автомобилната школа 
в Балчик – славни 
времена в спомена 
на Георги Янев от 

Тутракан

Автомобилната школа в Балчик.

ПОКАНА

Шахматенклуб„Балчик”
свиква своите членове на 

Общосъбрание
 на 24 февруари 2019 година в 17.00 
часа, което ще се проведе в залата на 
шахматния клуб,намиращ се на ул. 

„Дионисополис” № 3 Балчик.
 Дневен ред: 

1.Приемане на финансовия отчет на 
ШК ‘’Балчик’’ за 2018 година 
2.Приемане на отчета за дейността на 
ШК „Балчик” за 2018 година
3.Приемане на спортният календар на 
ШК”Балчик” за 2019 година 
4.Промяна на Управителния съвет
При липса на кворум,събранието ще 
се проведе на същия ден, един час по-
късно, на същото място и при същия 
дневен ред. 
Красимир Кирчев
Председател на ШК „Балчик”

Бакалавърскапрограма
„Мениджмънт на хотелиерството и 

ресторантьорството”
Магистърскапрограма

„Управление на луксозното 
хотелиерство” 

Множеството платени стажове 
във Франция, с които студентите 

самофинансират образованието си. 

Web страница:www.nbu.bg  –Учебни
програми–Електроненкаталог

Тел:057962023–базаАлбена052607
946–базаВарна

ПЕТИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ “БЪЛГАРСКО 
НАСЛЕДСТВО” БАЛЧИК, БЪЛГАРИЯ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 

29 ДО 31 АВГУСТ 2019 Г. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПРИЕМАТ 
ДО 31 МАЙ 2019 Г. НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА ФОРУМА:  

bgnasledstvo@abv.bg


