
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 

* „Жена от бъдещето“ 
ЕООД провежда курс по 
ПСИХОТРЕНИНГ. Депре-
сии, страхови неврози, по-

*Продавам дворно мяс-
то в с.Царичино 1.2 дка. 
тел.0887249111  /10-1/

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

зитивна реализация -  тел. за 
контакти: 0896940778

* 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

  20 - 26 юни 2019 г.        6
с п р а в о ч н и к

ГРАДСКИТРАНСПОРТ
№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)
Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
БЕНЗИНОСТАНЦИИ
“Ла фи” - тел. 7-65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪТНАПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк.”Балик”, бл.34,вх.А  
0888/65 49 19
АПТЕКИ
Аптека”Па на цеа” - тел. 7-59-38 все ки ден от 8-20ч., 
съ бо та от 9.00 - 20.00 ч., не де ля - по чи вен ден
Аптека “Фар ма” - ж.к. “Ба лик” тел. 7-29-31 
 9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч. дни 
ДРОГЕРИЯ “АНИ”, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’. 
ТЕЛ; 0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Регистратура 7 -28-66; 
Национален спешен телефон - 112
Спе шен ка би нет - тел. 7-24-42 /де но но щ но/
ЧАСТНИЛЕКАРСКИКАБИНЕТИ
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 Бекиров - интернист и GP. Ул. “Плиска” №1 /срещу 
Полицията/; тел.: 0899/177 330
Доц.Желязков - ортопед-травматолог 
Д-р Владимиров, ортопед , ДКЦ-4, Окр.болница “Св.Ана” 
Варна стая 208понеделник и петък -преди обяд; вторник, 
сряда и четвъртък -след обяд Тел. 052 692629 
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:0886 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
НОТАРИУСИ
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
Обретен Обретенов - ул. “Черно море”, тел. : 7 6446, 0888/637 860 
ВЕТЕРИНАРНАЛЕЧЕБНИЦАтел.7-55-27
8:00-12:00; 12:30-16:30
Погребалнообслужване“НИССИ”0897885042
ул. “Черно море” №35 тел: 7 66 46 урежда всичко за 
погребения - денонощно; изработва и монтира паметници, 
снимки.
ОтецСтратия-тел.75136
СвещеникТодор-тел.72441
БИБЛИОТЕКИ
при ч-ще”П.Хи лен дар с ки”тел.7-26-11, 8.30 - 17.00; съ бо та и 
не де ля - поч.дни 
при ч-ще “В.Ле в с ки” тел. 7-20-86 с Интернет център 
ГРАДСКИИСТОРИЧЕСКИМУЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00  - 17.00;  
Е Т  Н О  Г  Р А  Ф  С  К А  К Ъ  Щ А  9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 ;
ВЪЗ РО Ж ДЕН С КИ КОМ П ЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУД.ГАЛЕРИЯтел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32 
ПРОТИВОПОЖАРНАОХРАНА тел.160
ПОЩАИТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКАСЛУЖБА
Па ри чен са лон  7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
съ бо та:8.00 - 12.00;   не де ля - по чи вен ден; те л. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛРЕСТОРАНТ“БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09

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. 
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/

Злато за Живко Господинов, и личен резултат за Никола Янъков от 
провелия се на 15.06.2019г. международен турнир „Самарско знаме“ 
в гр.Стара Загора. Атлетическият турнир придоби висока класа 
през последните години и в него вземат участие десетки класни ат-
лети от България и няколко европейски страни.Изключително до-
бро представяне направиха и двамата наши участници в дисципли-
ната хвърляне на чук под настъвленията на треньора си Андриан 
Андреев.Аплодисменти и за тримата , за пореден път доказахте ,че 
САМО СИЛНИТЕ ОЦЕЛЯВАТ !!!

Певческа група „Чайка” на Клуб № 1 Балчик се представи много добре 
на фестивала” Село Гурково пее и танцува” на 15 юни 2019 г. Фото: 
Маруся КОСТОВА

Продавам  пълен 
комплект Машини за 
производство на PVC 
и AL - дограма, заедно 

с цех под наем, до 
Хлебозавода в Балчик. 

Може и с обучение. 
Цена на машините - 7 
500 лв. Тел. 0898 580 
430 Иван Николаев  

e-mail: ivan_nikolaev@ 
mail.bg

I.ОБЩИНАБАЛЧИКОБЯВЯВА 
откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен 
конкурс „Отдаване на част от общински имот - публична общинска собственост, 
представляващ част от имот ПИ № 02508.7.120  по кадастрална карта на град Балчик 

за поставяне на един брой рекламно-информационен елемент.
II. Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска 
собственост, находящ се в град Балчик,  представляващ част от ПИ № 02508.7.120, по 
кадастрална карта на град Балчик за поставяне на рекламно-информационен елемент с 
площ 0.40 кв.м
1. Начална годишна наемна цена: 19.50лв. / деветнадесет лева и петдесет стотинки / без 
ДДС;
2. Срок на договора: 3 /три/ години;
3. До участие в публично оповестения конкурс  се допускат кандидати, които:
3.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;
3.2. да нямат публични задължения;
4. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва 
отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на рекламно 
информационен елемент;
5. Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с ДДС, всеки работен 
ден от 13.06.2019г. до 14.30 часа на 27.06.2019г. от касата на ОбА - Балчик;
6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 27.06.2019г.;
7. Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 на 27.06.2019г. в 
деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.”21-септември” № 6;
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел “Образование, хуманитарни, 
социални и стопански дейности”, след предварителна уговорка и представяне на документ 
за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.
Лице за контакт Андриана Иванова - гл.спец.наеми тел: 0579 7 10 54

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от 
НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение 
№238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. и 
доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; Решение  № 

562/09.05.2019 г. и Решение 563/09.05.2019 г. на 
Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед  № 
620/10.06.2019 г. на Кмета на Община Балчик.
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на недвижими имоти, частна общинска 
собственост, както следва:                                                                 
1.Земеделска земя - изоставена орна, седма категория с 
идентификатор              № 78639.16.18 по кадастралната 
карта на село Църква, местност „Чанлъка” с площ         
3 315.00 (три хиляди триста и петнадесет метра 
квадратни), при начална цена за провеждане на търга 
3 560.00 лева (три хиляди петстотин и шестдесет лева)
2.Земеделска земя - лозе, седма категория с 
идентификатор № 78639.16.61 по кадастралната карта 
на село Църква, местност „Старите лозя” с площ 
4 119.00 (четири хиляди сто и деветнадесет метра 
квадратни), при начална цена за провеждане на търга 
4 424.00 лева (четири хиляди четиристотин двадесет и 
четири лева)
Търгът ще се проведе на 02.07.2019 г. от 10.30 ч. 
в залата на ОбА - Балчик в  сградата на пл. “21 
септември”  № 6.
Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 
17.06.2019 г. до 01.07.2019 г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на 
Община Балчик или по посочена в тръжните книжа 
банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 01.07.2019 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите 
документи се подава в срок до 16.00 ч. на  01.07.2019г. 
в Информационния център на Община Балчик.
За справки : тел.  0579 7-10-41 Караиванова, Денева    

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от 
НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение 
№238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. и доп. 
с Решение 748/17.02.2011 г.; Решение  № 564 от 

09.05.2019 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка 
със Заповед  № 619/10.06.2019 г. на Кмета на Община 
Балчик.                                   
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба 
на недвижим имот, частна общинска собственост, както 
следва:                                                                 
1.Незастроен  поземлен имот, УПИ ХХІ, кв. 35 по ПУП 
на село Соколово, община Балчик,  представляващ 
ПИ № 67951.501.819 по кадастралната карта на село 
Соколово  с площ 1 243.00 м2, при начална цена за 
провеждане на търга 9 944.00 лева  /девет хиляди 
деветстотин четиридесет и четири лева/ без ДДС.
Търгът ще се проведе на 02.07.2019 г. от 10.00 ч. в залата 
на ОбА - Балчик в сградата на пл. “21 септември”  № 6.
Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 
17.06.2019 г. до 01.07.2019 г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на 
Община Балчик или по посочена в тръжните книжа 
банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 01.07.2019 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите 
документи се подава в срок до 16.00 ч. на  01.07.2019г. в 
Информационния център на Община Балчик.
За справки : тел.  0579 7-10-41 Караиванова, Денева    

ОБЩИНАБАЛЧИКОБЯВЯВА
откриването на процедура за организация и 
провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет 
„Отдаване на част от общински имот - публична 

общинска собственост, представляващ част от имот ПИ № 
02508.5.24  , по кадастрална карта на град Балчик.
1.Цел на търга: Отдаване под наем на част от общински 
имот - публична общинска собственост, находящ се в 
гр.Балчик, в.з. Овчаровски плаж,  представляващ ПИ № 
02508.5.24   по кадастралната карта на гр.Балчик.
Отдаваната под наем част от общинския имот е за 
поставяне на павилион за извършване на търговска 
дейност - продажба на зеленчуци с площ 8.00  кв.м ;
2.Начална годишна наемна цена: 125.28 лв. / сто двадесет 
и пет лева и двадесет и осем стотинки/ без ДДС; стъпката 
на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната 
цена.
3.Срок на договора: 3 / три / години;
4. До участие в  търг с тайно наддаване се допускат 
кандидати, които:
4.1.са регистрирани по смисъла на Търговския закон;
4.2.да нямат публични задължения;
5. След сключване на договора за наем, спечелилият 
участник следва да използва отдадения под наем имот, 
съгласно описаното предназначение - за поставяне на 
павилион за извършване на търговска дейност;
6. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /
дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 
13.06.2019г. до 14.30 часа на 27.06.2019г. от касата на ОбА 
- Балчик;
7.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 
часа на 27.06.2019г.;
8. Краен срок за подаване на предложения за участие в 
търга - 15.30 часа на 27.06.2019г. в деловодство, отдел 
ГРАО, Община Балчик, пл.”21-септември” № 6
9. Търгът ще се проведе на 01.07.2019г. от 10 ч. в  зала І -ви 
етаж в сградата на Община Балчик.
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, 
отдел “Образование, хуманитарни, социални и стопански 
дейности”, след предварителна уговорка и представяне на 
документ за закупена конкурсна документация в стая № 
105 в ОбА - Балчик.
Лице за контакт Андриана Иванова - гл.спец.наеми тел: 
0579 7 10 54


