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*Изкупувам земя в об-
щините: Балчик, Каварна,
Шабла, Г.Тошево и
Вар ненс ка о блас т.
Подготовка на документи.
Тел: 0885 83 83 54,

0579 7 70 11       /45-2/
*Купувам земеделски земи

в  Балчишки, Каварненски, Ген.
То шевс ки, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненс-
ки регио ни. Тел: 0878
462784, 0886462784 /8-8/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви *

*Продавам Опел Вектра,
1,8i, 115 к.с., газов инжек-

Продавам

Разни
*Давам магазини на

търговската улица на кв."Левски"
/105 кв.м.; 35 кв.м. 70 кв.м./ Тел.
0886 74 67 61  /2-2/

*Давам под наем
БОКСОНИЕРА в бл.35,
дългосрочно.  Тел: 0888 70
2805/1-1/

*  Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два
парце ла о т 1 718  кв.  м.  и
1500 кв. м в с. Соколово

Те л:0 52/ 3419 81; 08 99
42 33 28 /7-5/

*Изкупувам земеделска
земя, малки и големи пар-
цели, във всички райони на
Добруджа, Североизточна
България. Изгодни цени.
Тел: 0887 240 569 От 9.00
до 18.00 часа. /5-2/

*Купувам земеделска
земя в община Балчик,
Каварна, Шабла,
Ген.Тошево. Съдействам
за документи. Тел.0895 71
83 83; 09888 79083 /10-7/

* Продавам изгодно пар-
цел 640 кв.м в регулация, на
ул. "Ст. планина" до пожарна-
та и летище Балчик с лице на
асфалтов път. Стара цена 25
000 лв., нова цена 20  000 лв.

*Продавам голям ап. в ж.к
Балик - 4 ет. ;Тел: 0898 440 709

*Продавам тристаен
апартамент, тухлен, етаж 2,
ул."Дионисополис" №24
Тел. 0895554040 /10-1/

*Продавам тухлен,
едностаен, обзаведен
апартамент в Балчик, бл.35.
Тел.0896692699 /10-3/

*Продавам двустаен

цио, 1996 г. 220 835 км., ме-
талик, напълно опслужен, ре-
мъци, свещи, масла, филтри;
предни въздушни възглав-
ници, централно заключва-
не, халогенни фарове за мъг-
ла, зимни гуми. Цена: 3300
лв. Тел:0899 929 600 /10-4/

*Продавам: 1. В с.
Соколово къща, с прилежаща
площ 1718 кв. м. 2. Градинска
площ в с. Соколово, без
постройка, 1500 кв. м. Двата
парцела са съседни. Цена по
споразумение. Тел: 052/ 34
19 81; 0899 42 33 28  /7-5/

апартамент в Балчик, на
ул."Черно море".Тел.0896
692 699 /10-3/
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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)
Шо фьор ски курс ове П.Пенев тел. :088/8 99 3710
БЕ НЗИ НОСТАНЦ ИИ
"Лафи"  - тел. 7-65-70
“ Калипс о” - тел. 7 30 67; о фис 7 24 86
“ По по в - Ко мерс ” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪ ТНА ПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк."Балик", бл.34,вх.А
0888/65 49 19
АПТЕКИ
Аптека"Панацеа" - тел.  7-59-38 всеки ден о т 8-
20ч .,  с ъбота от 9.00 - 20.00 ч .,  неделя - по чи-
вен ден
Аптека "Фарма"  - ж.к.  "Балик"  тел.  7-29-31
 9.00 - 13.00 ч .,  15.00-19.00 ч . събо та и неделя
- поч . дни
Д Р ОГ ЕР ИЯ  “АНИ”,  В  ХОТ ЕЛ  ‘ МАР ИНА
СИТИ’ . ТЕЛ; 0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефо нна централа -  тел.  7-26-91;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел.  7-24-42 /дено но щно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
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 Бе киров  -  инте рнис т и GP.  Ул. “Плиска” №1  /
срещу Полицията/; тел.: 0899/177 330
Д-р Владимиров - ортопед-травматолог -  GSM:0888/860 121
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:08 86 199  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
НОТАР ИУСИ
Светлин Илче в-ул."Че рно м оре" 28 ,те л.7 -3 0-1 2 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
ВЕТЕР ИНАРНА Л ЕЧЕБНИЦА 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
по гре б е ния  -  д е но но щно ; из раб о тва и м о нтира
пам етници, сним ки.
Оте ц Страти я - тел. 7 51  36
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИБЛИОТЕКИ
при ч-ще "П.Хиленд арски"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
ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00  - 17.00;
ЕТНОГ РАФСКА КЪЩА 9 .0 0 - 1 7.0 0 ;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУД. ГАЛЕР ИЯ те л.7- 41- 30  9.30 -1 2.0 0ч .; 12 :3 0-
18:0 0ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-3 1; 7-2 4-32
ПРОТИВОПОЖАР НА ОХРАНА те л.16 0
ПОЩА И ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКА СЛ УЖБА
Паричен салон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00;   неделя - почивен ден; тел. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛ ЧИК”
рабо ти целогодишно. тел: 7-2 8-09
ИНТЕРНЕТ - Bal chi k.Net - тел. 7 50 34
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Малки обяви (до 10 думи) - 2 лв. /до вторник на

рецепцията на хотел “Балчик”/
Първа страница - 0,80 лв. на кв. см.
Вътрешна страница - 0,50 лв. на кв. см.
Последна страница - 0,70 лв. на кв. см.
До главата на вестника - 1,00 лв на кв. см.
Отстъпки: за благодарности, поздрави, скръбни

вестни, повторяемост на рекламите, от 20 - 50%

за вестник
"Балчишки
телеграф”

 Договаряне по
телефона

0899 65 52 49
/М.Костова/

и
0579 7-37 97

/Д.Димитрова/

ÀÁÎÍÀÌÅÍÒ

  Еднократно за 2 лв. се приемат до
вторник в офиса на редакцията -

хотел "Балчик"
тел.0899 65 52 49

Малки обяви
до 10 думи
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гр. Балчик ул. “Ком” 11

ПРЕДЛАГА
зимни гуми втора

употреба, нов внос от
Германия

тел.: 0896/ 442 526

ОВЕН
Част от вас изненадващо за околните, ще променят

посоката на работата си. Сигурно е, че това е осъзната
постъпка. Не винете себе си, ако се изправите пред
трудности, а се постарайте да ги преодолеете. Едно
пътуване ще се отложи за неопределено време. Получавате
добри новини, касаещи личния ви живот.

ТЕЛЕЦ
Наблегнете на сътрудничеството. Налага се да действате

в разбирателство с партньорите, за да имате успехи. Ако
се доверите на човека до себе си ще останете доволни.
Всякакво разминаване ще усложни обстановката.
Помислете как да подобрите ситуацията у дома.
Използвайте повече въображение.

БЛИЗНАЦИ
Очаква ви седмица, наситен с предизвикателства. В

добра форма сте и едва ли ще имате сериозни затруднения.
Доверете се на усета си и няма да сгрешите. Верните
решения ще идват по-скоро интуитивно, отколкото в
следствие на задълбочени анализи. Разбирате се чудесно с
колегите си.

РАК
Справяте се успешно с работата си. Здравословното ви

състояние обаче може да ви накара за малко да намалите
темпото и да потърсите тихо място за отмора. Добре ще
е да разредите деловите си контакти. Щадете нервите си и
се въздържайте от гневни изблици. Чувствате се добре в
семейна среда.

ЛЪВ
Ако искате да ви върви в работата, бъдете разумни.

Полагайте повече усилия. Огледайте се и внимателно
преценете своите решения, а също и вникнете в дълбочина
в предложенията, които ще получите. Това ще ви спаси от
импулсивни действия и решения. Любовта засега е в застой,
но само временно.

ДЕВА
Заемате се с различни задачи, но успявате да доведете

всичко до успешен край. Ще имате привлекателни оферти
и парични постъпления. Сигурно е, че ще бъдете
неотменимо присъствие на различни места. Намирате
достатъчно време за социални контакти и това ви прави
особено популярни.

ВЕЗНИ
Ще ви се наложи да действате по-активно от обикновено.

Не се измъчвайте от тревожни мисли, а влезнете в откровен
диалог с човек, с когото имате нужда да се изясните. В
служебен план не допускайте да ви приписват чужди
пропуски. Нека поведението ви в семейството бъде
изпълнено с уважение към по-възрастните.

СКОРПИОН
За някои от вас седмицата ще се отличава със сериозни

промени. Трудно се нагаждате към нещата, които не ви
създават уют. Колегите ви проявяват интерес към особата
ви и е възможно това да ви създаде проблеми. Налага се да
пристъпите към незабавна намеса. Отнасяйте се по-
спокойно към съветите на близките си.

СТРЕЛЕЦ
Спокойствието ви е завидно. Обзети сте от желание да

се занимавате с по-съсредоточена работа, или поне с неща,
които предизвикват повече мисълта ви. Ваш приятел ще ви
помогне в заплетена ситуация. Ще имате интересни срещи.
Деловите ангажименти ще ви открият нови възможности.

КОЗИРОГ
Ще успеете да научите много. Ще имате шанс да се

кандидатирате за нова работа. Вземете инициативата в
свои ръце и не губете време. Всички предпоставки за успех
са налице. При среща с непознати ще се изявите в добра
светлина. В личен план подобрението на ситуацията зависи
предимно от вас.

ВОДОЛЕЙ
Предстои ви работа с шанс за добри резултати. Избавете

се от тягостните мисли по отминали събития и се опитайте
да промените мирогледа си. Ако сте по-активни ще има
ново развитие на личните и професионалните ви дела.
Материални придобивки ще ви зарадват съвсем скоро.
Появява се нова сърдечна връзка.

РИБИ
Добре ще е да разчитате предимно на себе си. Не се

предоверявайте на никого и ще избегнете риска от провали.
Въпреки умората си се опитайте да свършите
заплануваното, за да не се натрупва. Отдъхнете си за
кратко. Седмицата ще ви предложи много нови
възможности.   /Б.Т./
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 На основание  чл. 77, ал. 1

и 2 от НОРПУРОИ на ОбС -
гр. Балчик, приета с Решение
№ 238 по Протокол № 27/
27.02.2009 г., изм. и доп. с
Решение № 748 по Протокол
59/17.02.2011 г. и Решение №
531/27.02.2014 г. по
Протокол № 59 на ОбС -
Балчик, Решение № 34  по
Протокол № 5 от 17.12.2015
г. на ОбС - Балчик и Заповед
№ 30/2016 г. на Кмета на
Община Балчик

1. ОБЯВЯВА процедура
за организация и провеждане
на публично оповестен
неприсъствен конкурс за
отдаване под наем, съгласно
предназначението си
медицински кабинети и
м а н и п у л а ц и о н н и ,
разположени на първи и
втори етаж в "Медицински
център І" ЕООД - публична
общинска собственост,
актуван с АОС 217 от
22.02.1999 г.,  намиращ се на
ул. "Д - р Златко Петков", гр.
Балчик, както следва :

1.1.  Медицински кабинет
№ 223 с площ 24 м2 на 2 етаж
и 1/7 част от манипулационни
№ 102, 103, 109, 110, всяка с
площ 18,50 м2, разположени
на 1 и 2 етаж. Обща площ :
34,57 м2.

1.2.  Медицински кабинет
№ 105 с площ 13,96 м2 на 1
етаж и 1/7 част от
манипулационни № 102, 103,
109, 110, всяка с площ 18,50
м2, разположени на 1 и 2 етаж.
Обща площ : 24,53 м2.

1.3.  Медицински кабинет
№ 202 с площ 19 м2 на 2 етаж
и 1/7 част от манипулационни
№ 102, 103, 109, 110, всяка с
площ 18,50 м2, разположени
на 1 и 2 етаж. Обща площ :
29,57 м2.

1.4.  Медицински кабинет
№ 104 с площ 22 м2 на 1 етаж
и 1/7 част от манипулационни
№ 102, 103, 109, 110, всяка с

площ 18,50 м2, разположени
на 1 и 2 етаж. Обща площ :
32,57 м2.

1.5.  Медицински кабинет
№ 220 с площ 22 м2 на 2
етаж и 1/7 част от
манипулационни № 102,
103, 109, 110, всяка с площ
18,50 м2, разположени на 1
и 2 етаж. Обща площ : 32,57
м2.

1.6.  Медицински кабинет
№ 221 с площ 24 м2 на 2
етаж и 1/7 част от
манипулационни № 102,
103, 109, 110, всяка с площ
18,50 м2, разположени на 1
и 2 етаж. Обща площ : 34,57
м2.

1.7.  Медицински кабинет
№ 222 с площ 24 м2 на 2
етаж и 1/7 част от
манипулационни № 102,
103, 109, 110, всяка с площ
18,50 м2, разположени на 1
и 2 етаж. Обща площ : 34,57
м2.

  2.Цел на конкурса :
отдаване под наем на
медицински кабинети и
манипулационни

        3. Начални годишни
наемна цена :

3.1. 132.75 лв. /сто
тридесет и два лева и
седемдесет и пет стотинки/,
без ДДС, отнасящо се за
т.1.1.

 3.2.  94,20 лв. /деветдесет
и четири лева и двадесет
стотинки/, без ДДС,
отнасящо се за т.1.2.

 3.3.  113,55 лв. /сто и
тринадесет лева и петдесет и
пет стотинки/, без ДДС,
отнасящо се за т.1.3.

 3.4.125,07 лв. /сто
двадесет и пет лева и седем
стотинки/, без ДДС,
отнасящо се за т.1.4.

 3.5. 125,07 лв. /сто
двадесет и пет лева и седем
стотинки/, без ДДС,
отнасящо се за т.1.5.

 3.6. 132,75 лв. /сто

тридесет и два лева и
седемдесет и пет стотинки/, без
ДДС, отнасящо се за т.1.6.

3.7. 132,75 лв. /сто тридесет
и два лева и седемдесет и пет
стотинки/, без ДДС, отнасяща
се за т.1.7, съгл.  чл. 102 /4/ от
Закона за лечебните
заведения.

 4. Срок на договора - 5
(пет) години от датата на
сключване на договора.

   5. Допускане до конкурса :
         До участие в публично
оповестен неприсъствен
конкурс се допускат
кандидати, които са:

        5.1. регистрирани по
смисъла на Търговския закон.

        5.2. да спазват предмет
на дейност - осъществяване на
и з в ъ н б о л н и ч н а ,
индивидуална, първична
медицинска помощ.

5.3. да използват
горепосочените имоти,
като медицински кабинети
и манипулационни и да не
п р о м е н я т
пр едназнач ението на
наетите помещения.

 Закупуване на
конкурсна документация в
размер на 12,00 лв. с вкл.
ДДС, всеки работен ден от
14.01.2016 г. до 29.01.2016
г. на касата на ОбА -
Балчик.

Кр айният с рок за
приемане на депозит за
участие е 29.01.2016 г. до
15,30 ч. и предложение на
същата дата до 16.00 ч. в
информационния център на
ОбА - Балч ик,  адр ес
пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след
предварителна уговорка и
представяне на документ за
закупена тръжна
документация в отдел
"Образование, хуманитарни,
социални и стопански
дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54
- Веселина Маринова




