
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

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/
* Търся квартира /гар-

сониера, апартамент, стая/ 
целогодишно в ж.к. „Бал-
чик“ Балчик. Тел. 0885 
079116                      /4-4/

* Сдружение „Българ-
ско наследство“ Балчик 
организира екскурзия по 

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

                                /10-8/
* Продавам апартамент 

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

                                  /10-8/
* Продавам къща в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. 

родните места: Констан-
ца, Сараюрт, Саръгьол, 
Бая, Еникьой, Тулча. 2 
нощувки, 2 вечери, 2 
закуски+пътни разходи. 
Екскурзовод: Иванка Ун-
гуряну. Цена на екскурзи-
ята .150 лв. Тел. за справки 
и записвание 0887983113 
/Деспина Маринова, во-
дач/, НА ПРОЛЕТ

* Продавам ябълки, еко-
логично чисти, българ-
ски сорт. Цена 1.20 лв./
кг.Тел.0885933055 Иванка 
Стоянова

* Търся гараж под наем 
в кв.“Балик“. 

            Тел. 0895743034
* Ако желаете фотосе-

сия, заповядайте в реклам-
на агенция “КОНТРАСТ 
2018” Град Балчик Ул. 
Д-р Златко Петков 34А 
Тел: 0878 247 581 / 0886 
461492

Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия                          /10-1/

* Продавам двуместен 
разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел. 0889 43 63 12  /2-1/

* Продавам спалня, шо-
коладов цвят, без матрак, 
160/200 см. Цена: 100 лв. 
Тел.  0889 43 63 12  /2-1/
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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

Олимпийски надежди 
тренират в Балчик

Възпитаници на учи-
лището за олимпийски 
резерви от беларуския 
град Витебск са на лагер 
в Балчик.

 Групата е водена от-
преподавателя и треньор 
по лека атлетика Игор Во-
ронцов. В нея са включе-
ни спортисти, трениращи 
тласкане на гюле, хвър-
ляне на чук и мятане на 
диск. Те провеждат тре-

нировките си на базата по 
хвърляния в Белия град.

 В неделния следобед 
гостите, придружени от 
атлети от балчишкия клуб 
по лека атлетика Черно 
море-2005, си направиха 
дълга пешеходна разход-
ка из Балчик. Разгледаха 
Двореца и Ботаническата 
градина, любуваха се на 
морето от крайбрежната 
алея.Лекоатлетите от Бе-

ларус пристигнаха в Бе-
лия град на 4 април и ще 
тренират с балчишките 
си колеги 18 дни.

 ---
Стани фен на 

BGathletic.com във Фейс-
бук за да научаваш бър-
зо новините от света на 
леката атлетика. Можеш 
да ползваш и мобилната 
версия на BGathletic.com 
за смартфони и таблети, 

XXXIV Международен 
бридж фестивал в 

Добрич

В навечерието сме на едно 
от най-значимите спортни 
събития в Добрич , а именно 
34-я Международен бридж 
фестивал „Добрич 2019“.  
Устоял на превратностите 
на времето, Фестивалът ще 
събере за тридесет и четвър-
та поредна година не само 
елита на българския бридж, 
но и няколко от най-силните 
румънски формации, както и 
гости от Турция, Австрия и 
Израел. Специални гости ще 
бъдат президентът на Бъл-
гарската бридж федерация 
Тони Русев и изпълнителни-
ят директор на Румънската 
бридж федерация Мариус 
Джорджеску.

Началото е от 19 часа в 
петък,12 април 2019 г. в хо-
телски комплекс ‚‘Грийн 
Палас“, когато ще бъде даден 
стартът на открития двойков 
турнир. В събота, 13 април 
от 10 часа, е стартът на от-
крития отборен турнир, след 
който ще бъдат изиграни 7 
кръга по 8 игри. Финалните 
4 мача са от 10 часа в неде-
ля, 14 април, а веднага след 
това ще бъдат наградени 
призьорите и закрит един от 
най-силните бридж форуми 
в България.

Наградите са прекрасни 
купи и подаръци, осигурени 
от доайените на българския 
бридж, добричлиите Лъче-
зар Тодоров и Иван Йорда-
нов и от добричките компа-
нии „Пътно строителство“ и 
„Пътнически превози“.

Организаторите на проя-
вата от спортен клуб „Дама 
купа“ са осигурили безпла-
тен вход за всички желаещи 
да се насладят на проявите 
на изтъкнатите бридж май-
стори и канят всички лю-
бители на спорта от града и 
областта да посетят уютния 
хотелски комплекс през по-
чивните дни.

На снимките:
1-едни от най силните  

бриджьори в света-варнен-
ците Румен Трендафилов и 
Калин Караиванов отново 
ще са в спор за големите на-
гради

2-добричлията Станислав 
Недков ще защитава титлата 
си от миналата година заедно 
с Радослав Радев /Варна/

3-румънската делегация  
ще бъде предвождана от 
шефа на федерацията Мари-
ус Джорджеску /в дясно/

Стефан ГЕОРГИЕВ

Благотворителен турнир по шахмат в памет на за-
гиналите полицаи се проведе във Варна.Турнирът 
беше организиран от ШК”Каиса”-Варна с председа-
тел NM Минко Шишков. На снимката е Райчо Ми-
лев-”Професора”.Той постигна 4.5т. ,което му отреди 
10-то място в генералното класиране и 2-ро място за 
юноши до 16г.

Добро начало на българския ветроходен сезон за Морски Клуб Балчик! От 4 до 7 април в 
акваторията на Варненското езеро се проведе регата”Бриз Пролет”, където завоюваха 3-то 
място на първото си състезание в клас 420! В клас Кадет Катерина Георгиева Димитрова  
и Васил Димитров също се окичиха с бронза !Поздравления на балчишките моряци.


