
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

Тази година фестива-
лът “Пясъчни творения”, 
който ще се проведе на 
13 юли 2019 година, е 
включен в Национал-
ния културен календар 
на Министерството на 
културата. Това съобщи 
инициаторът на проявата 
– 15 годишният ученик 
Мартин Кръстев.

“Този успех се дължи 

на всички хора, повярва-
ли в мен, които работят 
за децата и съществува-
нето на този фестивал. 
Вие значите много, не 
само за мен, но и за Бъл-
гария – защото това пъ-
тят към красивото и 
мечтано бъдеще на Бъл-
гария! Благодаря Ви!”, 
сподели Мартин.

Мартин Кръстев е на 

15 години и е от град Бал-
чик. Учи в средно учили-
ще „Св. Кл. Охридски” в 
Добрич с музика, свири 
на пиано. Казва, че се 
занимава с доста неща. 
Едно от тях е организи-
рането на единствения 
у нас детски фестивала 
„Пясъчни творения”, 
който тази година ще се 
проведе за четвърти път.

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

Пясъчният фестивал в Двореца Балчик е 
признат за национално значимо събитие

„Акцентът на фес-
тивала е в забавление-
то – това е една лятна 
емоция. Не е направено 
с цел мащабен туризъм, 
макар че има участници 
от Белгия, Русия, Тур-
ция, от много места от 
страната. Идеята на фес-
тивала е да има забавле-
ние за всички, да запазят 
хубав спомен от Балчик 

и „Двореца”, разкрива 
младежът.

Той осъществява съ-
битието с подкрепата на 
хора и институции, кои-
то са повярвали в него и 
го подкрепят. Сред тях 
са Община Балчик, ДКИ 
„КЦ „Двореца”. Помагат 
му общинският съветник 
Николай Колев, Милан-
ка Филева от Центъра за 
обществена подкрепа и 
други.

Миналата година той 
стана един от 20-те но-
сители на национални-
те младежки награди за 
проявено благородство 
за 2018 г. Домакин на наг-
раждаването беше Симе-
он Сакскобургготски в 
двореца “Врана”. Мар-
тин бе отличен именно 
заради организирания от 
него фестивал „Пясъчни 
творения”, който събира 
деца от различни градове 
и държави, които обичат 
да творят.

      

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС
№ 9/ 12.12.2018

По случай 85-годишнината от създаването на Народно читалище в с.Дропла, община

Балчик, фондация „Вигория“ (образование, екология, култура – www.vigoria.webs.com) поздравява

настоящия  кмет  на  с.  Дропла,  Денчо  Попов,  читалищния  председател,  Николай  Маринов,

читалищната секретарка, Стефка Димитров, читалищните деятели и жителите на с. Дропла, и им

пожелава все така активно да работят за организационния и културен живот на Читалището.

Читалището в с. Дропла през всички години на своето съществуване е било средище на

култура и поддържане духа на селището. Това безспорно е заслуга както на ръководствата, така и

на личното отношение на жителите на с. Дропла към обществения и културен живот. 

Народно читалище „Велко Ангелов 1940“ от 1969 г. се намира в нова сграда, която е гордост

на селото със своите внушителни размери и възможности за различни дейности – библиотека с

многоброен книжен фонд, голяма и малка зала за представления и срещи, репетиционна, музей

сбирка  и други помощни помещения.

Независимо от настъпилите политически промени и намаляване на държавните субсидиите

за читалищата, дейността на Народно читалище „Велко Ангелов“ не заглъхна през годините. То

продължи  да  бъде  център  на  културния  и  обществен  живот  на  селището,  благодарение  на

финансовата подкрепа на земеделска кооперация „Устрем“, с председател Димитър Гаврилов, и

арендаторите Николай Маринов и Румен Ганев.

Дълъг, с многообразни прояви, е списъкът на дейностите на Читалището в с. Дропла през

годините, но ще спомена само някои от тях, проведени през 2018 г., които ще се помнят трайно от

жителите  на  селото:  тържеството  по  случай  90-годишния  юбилей  на  Христо  Гаврилов  и

представяне  на  автобиографичната  му книга  „По пътеките  на  спомените“;  голям концерт  в  с.

Дропла на участници от Украйна , Молдова, Румъния и България във фолклорния фестивал „Море

от  ритми“   в  град  Балчик;  участие  на  певческата  група  „Ален  божур“  във  Международния

фолклорен  фестивал  в  с.  Царевец,  общ.  Свищов,  на  който  групата  получи  Златен  медал  „За

певческо изкуство“; участие на певческата група „Есенна въздишка“ в Националния фестивал за

стара  градска  песен  в  Ямбол,  на  който  дуета  Величка  Милева и  Атанаска  Борисова  получиха

Диплом за участие, Грамота и парична награда; участия  на различни фестивали в гр. Балчик и

други селища в обл. Добрич на певческата група към Читалището; тържеството по откриване на

мемориална  плоча  с  89  имена  на  добруджанци,  жертви  на  румънските  репресии  по  време  на

Първата  световна  война;  чествания  на  календарни  празници  –  осми  март,  6  май  –  патронния

празник на селото „Свети Николай Чудотворец“, коледно тържество  и др.

Фондация „Вигория“  пожелава  Народно читалище „Велко Ангелов 1940“ да продължи да

бъде огнище за запазване на фолклорните традиции, на културния и обществен живот на селото,

здраве и висок дух на кмета на селото, на читалищното ръководството, на читалищните дейци и

жителите на селото.

С признателност,

Мария Добрева, 

председател на фондация „Вигория“

За трета поредна година 
ПАУЛИНА СИВКОВА 

е член на фондация Димитър Бербатов. Тя е на 
14 г. Родена и израсла в Балчик. Сега учи в град 

Русе
Ученичка е на Мила Маврова. 

Носител на много медали, купи, грамоти и 
плакет на МФ „Българско наследство” Балчик, 

България.  
Нека Поли бъде номинирана сред успелите деца 

на България.
Може да я подкрепите на:

http://dberbatov.org/nagradi/nominee/home/231

Повторно наказание
На 25 ноември, около 
15:50 часа в град Балчик 
е спрян за проверка лек 
автомобил „Ауди” с до-
бричка регистрация, уп-
равляван от 43-годишен 
мъж от град Балчик. В 
хода на проверката е ус-

тановено, че водачът е 
неправоспособен с вля-
зло в сила администра-
тивно наказание за също-
то нарушение. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Кражба в с. Оброчище
На 1 декември, около 
13:20 часа е получено 
съобщение за извършена 
кражба на от къща, нахо-
дяща се в с. Оброчище, 
обл. Добрич. 
Установено е, че чрез 
взлом на входна врата, 

неизвестен извършител 
е проникнал в имота. 
По данни на тъжителя е 
извършена кражба на 5 
броя ръчни електрически 
инструмента. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.

Кражба на лодка, колесар и 
рибарски принадлежности

На 17 януари, около 11:50 
часа е получено съобще-
ние за извършена кражба 
от частен имот, находящ 
се във вилна зона „Сбор-
но място” в град Балчик. 
Установено е, че неизвес-
тен извършител е проник-
нал чрез взлом на портал 

и входни врати във вила-
та. По данни на тъжителя 
е извършена кражба на 
моторна лодка ведно с 
извънбордов двигател и 
колесар, и 10 кашона ри-
барски принадлежности. 
По случая е образувано 
досъдебно производство.

„Насърчаване достъпа до заетост на уязвимите 
групи

от Община Балчик”

 Във връзка приключване на проеькт „На-
сърчаване достъпа до заетост на уязвимите 
групи от Община Балчик”, финансиран с Ад-
министративен договор № BG05M9OP001-
2.005-0068-С01 по Оперативна програма “Раз-
витие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 
приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване”, про-
цедура BG05M9OP001-2.005 “Активно включ-
ване” ви каним на финална пресконференция, 
насрочена за 25 януари 2019 г. от 11.00 часа в 
залата на Общинска администрация - Балчик.


