
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА    6 - 12 февруари 2020 г.        6
с п р а в о ч н и к

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)
Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
БЕН ЗИ НО С ТАН ЦИИ
“Ла фи” - тел. 7-65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪТНА ПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк.”Балик”, бл.34,вх.А  
0888/65 49 19
АП ТЕ КИ
 “Павел Фарм” ЕООД  ж.к “Балик”  ул.”д-р 
Ж.Бончев” 18 пон-събота от 8-19 ч. нед. 9-17 тел. 
0883336927
“Полин-Фарм” ул.”Хр.Ботев” 19 в к-с “Форум” 
пон-събота от 9-21ч. нед  от 8-20 ч. , тел. 0898 91 8228 
ПО ЛИ К ЛИ НИ КА
Регистратура 7 -28-66; 
Национален спешен телефон - 112
Спе шен ка би нет - тел. 7-24-42 /де но но щ но/
ЧА С Т НИ ЛЕ КАР С КИ КА БИ НЕ ТИ
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 
ВЕ ТЕ РИ НАР НА ЛЕ ЧЕ Б НИ ЦА 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 
погребения - денонощно; изработва и монтира паметници, 
снимки.
Отец Стратия - тел. 7 51 36
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИ Б ЛИ О ТЕ КИ
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 
ГРА Д С КИ ИС ТО РИ ЧЕ С КИ МУ ЗЕЙ
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
ХУ Д. ГА ЛЕ РИЯ тел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32 
ПРО ТИ ВО ПО ЖАР НА ОХ РА НА тел.160
ПО ЩА И ТЕ ЛЕ Г РА ФО ПО ЩЕН С КА СЛУ Ж БА 
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
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09

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/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Предлагаме парцел 
от 300 кв.м. в центъра на 
Балчик, срещу обезще-
тение. Тел. 0885029966     
/5-1/

*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 
тел. 0897 617 426   /10-8/

* Давам под наем апар-
тамент в бл.2 ж.к.“Балик“ 

* „Жена от бъдеще-
то“ ЕООД провежда курс 
по ПСИХОТРЕНИНГ. 
Депресии, страхови не-
врози, позитивна реали-
зация -  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 
461 492

Балчик  тел.0898 440 709        
                                /10-8/
* Продавам къща в 

с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия                          /10-1/

* Продавам двумес-
тен разтегателен диван, 
с кафява дамаска 140/200 
см. Цена 150 лв., дого-
варяне. Тел. 0889 43 63 
12                                 /2-1/

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

* По време на Винфеста 
в град Болград Фондация 
„България за България“ 
Добрич  в лицето на Ве-
нелин Джендов, Вене-
лин Велев, Димо Узунов, 
Живко Божилов, Нико-
лай Костадинов, Ангел 
Йонов, Цанко Николов, 
Невяна Георгиева, Недко 
Недев, Ивелина Рома-
нова и др. ще поднесат 
на бесарабските българи 
от село Горица /Карама-
рин/ и село Виноградное 
/Хасан Батыр/ в Украйна 
подаръци, интерактивни 
дъски, книги и др.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
по чл.20 (3) от ЗОП

събиране на оферти с обява
Обект на поръчката: ,,Обучение на пер-
сонал за изпълнението на Договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Стратегията за водено от общностите 
местно развитие на МИГ „Балчик – Генерал Тоше-
во“, Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“2014-2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, с две 
обособени позиции:
- Обособена позиция 1 – обучение по Проект 
BG05M9OP001-1.059-0002 “Достъп до заетост за 
търсещите работа, неактивните и трайно безра-
ботни лица в Община Балчик” за придобиване на 
професионална квалификация по Професия: „Ра-
ботник в озеленяването“, код: 622030, Специал-
ност: „Озеленяване и цветарство“, код: 6220301 и 
по Професия : „Помощник пътен строител“, код: 
582090, Специалност: „Пътища,магистрали и съо-
ръжения“, код: 5820901
- Обособена позиция 2 – обучение по Проект 
BG05M9OP001-2.037-0002 „Подобряване достъ-
па до социални услуги и до по-добра пригодност 
за заетост в Община Балчик“ за придобиване на 
професионална квалификация 2-ра степен за част 
от професия: „Болногледач“ 723020, специалност 
„Здравни грижи“, код 7230201. ’’
Номер обществена поръчка в АОП: 9095740
За въпроси и допълнителна информация:   Диана 
Костова - 0579 71065
Офертите се подават лично или по пощата с об-
ратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 
9600, гр. Балчик, пл. “21-ви септември” № 6, Об-
щинска администрация - гр. Балчик

Лице за приемане на оферти:
 Красимира Костова - 

 мл. експерт, тел. 0579 71046

„Читател на годината” в библиотеката на 
НЧ „Паисий Хилендарски 1870” Балчик

От стр. 1
Чрез автоматизираната сис-
тема на база заемана лите-
ратура се определят безпри-
страстно броят на читателите 
и броят на книгите, които 
се вземат от библиотеката – 
сподели г-жа Миланка Бан-
кова, библиотекар в отдел 
„Обработка на книги”.
Още в предварителния раз-
говор с библиотекарката в 
отдела за възрастни – г-жа 
Магдалена Върбанова, раз-
брах колко е очарована от 
9-годишната Лозана Асенова 
Николова, ученичка в III клас 
на ОУ „Св.Св. Кирил и Мето-
дий” Балчик, която е прочела 
над 50 книги през последната 
година и е обявена за „Чита-
тел на годината” сред децата. 
Майка ѝ Павлета Николова 
развива интереса на Лозана 
към четенето, което се е по-
родило от първото ѝ посеще-
ние в библиотеката, още като 
е била в детската градина.
От най-ранна детска възраст 
трябва да се стимулират де-
цата да четат, да познават 
библиотеката и възможност-
та да се забавляват чрез че-

тенето на книги – подчерта 
г-жа Иванка Томова, дълго-
годишен библиотекар, която 
смята, че добре се използват 
възможностите за съвместна 
работа с детските градини и 
училищата за инициативите 
в Детски отдел на библиоте-
ката, за увеличение на посе-
щаемостта и читателите, на 
отговорността към книгата.
С доброволци от Литерату-
рен клуб „Йордан Кръчма-
ров” Балчик и пенсионер-
ските клубове се провеждат 
занимателни сбирки , по вре-
ме на „Лято в библиотеката”. 
Децата са много доволни и 
впечатлени от това, на което 
ги учат възрастните.
„Читател на годината” сред 
възрастните е пенсионерка-
та г-жа Василка Георгиева 
Костова, прочела над 100 
книги през 2019 г., сред кои-
то книгите на Даниел Стийл, 
най-четената авторка на 
бестселъри в нашата библи-
отека – каза г-жа Магдалена 
Върбанова.
Радващо е, че читателите от 
Детския отдел са повече от 
възрастните. Редовни читате-

ли са Маргарита Михайлова 
и Ирина Щерева от III клас 
и Георги Светлозаров Спи-
ров от V клас. Всички от ОУ 
„Св.Св.Кирил и Методий” 
Балчик.
Г-жа Миланка Банкова, 
библиотекар в отдел “Об-
работка на книги”, посочи 
тримата най-изявени до-
броволци, които са идвали 
често в „Храма на книгите” 
, подреждали са книгохра-
нилището и са се научили да 
обработват библиотечни до-
кументи в автоматизираната 
библиотека. Тези ученици са 
от СУ „Христо Ботев” Бал-
чик: Михаела Грамчева, Ми-
рослав Михайлов и Виктория 
Стоянова.
Младите читатели споделиха 
кои книги са най-впечатле-
ни и са им станали любими. 
Като имаме предвид голя-
мата филмова индустрия в 
САЩ, известна в цял свят, 
няма начин децата да не 
прочетат поне една от кни-
гите „Карибски пирати”. Тя е 
многомилионен франчайз на 
„Уолт Дисни“, включващ те-
матичен увеселителен парк, 

поредица от филми и съот-
ветните книги:
1. Карибски пирати: Про-
клятието на Черната перла 
/2003/
2. Карибски пирати: Сандъ-
кът на мъртвеца /2006/
3. Карибски пирати: На края 
на света /2007/
4. Карибски пирати: В непо-
знати води /2011/
5. Карибски пирати: Отмъ-
щението на Салазар /2017/
Виктория Спасова харесва 
книгата „Невидим” на пло-
вдивския писател Станислав 
Койчев - Стан, а Мирослав 
Михайлов – „Дневникът 
на един дръндьо” от Джеф 
Кини. Тези деца са надрасна-
ли връстниците си и са пока-
нени да се запишат в отдела 
за възрастни читатели!
Хубаво е, че млади и стари 
читатели могат да намерят 
нови издания. За съжаление 
през изминалата година не 
са закупени книги, само са 
получени няколко дарения, 
и то на стари книги, които 
библиотеката притежава. 
Читателите вече се интере-
суват дали библиотеката ще 

им монтира на собствения 
електронен четец нови кни-
ги, дали ще могат да имат 
запис на книгите, направен 
с професионални актьори, 
т.е. електронен радиотеатър. 
Бъдещето на електронните 
форми на четене става все 
по-близко осъществимо. За-
щото е важно да се чете!
Пламен Банчев /секретар/, 
Миланка Банкова, Иванка То-
мова и Магдалена Върбанова 
/библиотекарки/ се похвали-
ха, че 2019 г. е била успеш-
на за библиотеката към НЧ 
„Паисий Хилендарски 1870” 
Балчик. Общо читателите 
са били 645 с 11 000 посе-
щения. Организирани са из-
ложби, литературни вечери, 
представяне на нови книги 
и др.културно-образовател-
ни инициативи на брой 347 с 
над 1800 участници.
Библиотекарите разкриват 
богатия фонд на библиоте-
ката като културно-инфор-
мационен център на Община 
Балчик и получават за това 
признанието и уважението на 
съгражданите си.

Маруся КОСТОВА

„…СЪН С ОТВОРЕНИ ОЧИ…“

Ако е вярно, че всеки творец носи своята верига, 
за мен Никола Радев беше един от малкото, които 
сами определяха  дължината 
                                      
Вече търсят ти заместник
морските меридиани.
Няма как! За равносметка
идва време, барба Яни,
щом дори Нептун напуска
все пак своята обител,
пред съда на боговете
на Олимп кога го викат,
може би на боговете
древността да им е скучна
и от теб да се надяват
нещо ново да научат…
С тях пийни едно студено
с бучка лед, с лъжичка сода,
както учеше и мене,
но ще знам, че там, на сгода,
между две поредни бури,
свил в очакване платната
спи Летящият холандец
между две от небесата.                      
                                                                    Адриан Василев

 * В лоното на поезията Районният съд отмени наложената на изпълнителния 
директор на ВиК - Добрич временна мярка 

„отстраняване от длъжност“
С определение на Районния 
съд в Добрич е отменена 
наложената на изпълни-
телния директор на „ВиК 
Добрич“АД временна мярка 
„отстраняване от длъжност“ 
поради отпадане на нуждата 
от нея. Постановеният съде-
бен акт подлежи на обжалва-
не и протест пред Окръжен 
съд - Добрич в 7-дневен 
срок.
 Временната мярка за про-
цесуална принуда спрямо 
изпълнителния директор на 
ВиК е взета на 4 септември 
2019г. по искане на прокура-
турата във връзка с водено 
досъдебно производство, 
по което той е бил привле-

чен като обвиняем за това, 
че през периода от 10 до 14 
февруари 2019г. в с.Батово, 
обл.Добрич, в качеството си 
на управител на акционерно-
то дружество, чрез посред-
ственото извършителство 
на трети лица - работници 
и служители във фирмата, в 
нарушение на разпоредби от 
Закона за водите,  изградил 
съоръжение за водоползване 
от река Батовска.  В п о -
следствие в Районния съд 
бе образувано администра-
тивно наказателно дело по 
внесено постановление от 
Добричката районна проку-
ратура, с което е направено 
предложение за освобож-

даване на обвиняемия от 
наказателна отговорност с 
налагане на административ-
но наказание. В хода на това 
производство от защитника 
на обвиняемия е внесена 
молба за отмяна на наложе-
ната временна мярка „от-
страняване от длъжност“. 
 Съдът уважи искането след 
като прецени, че нуждата от 
взетата мярка за процесуал-
на принуда е отпаднала, тъй 
като не са налице основания 
да се счита, че служебното 
положение на обвиняемия 
ще създаде пречки за обек-
тивно, всестранно и пълно 
изясняване на обстоятел-
ствата по делото.

Полски автомобил с наркотик
На 23 януари, около 15:50 
часа в град Балчик е спрян 
за проверка лек автомобил 
„БМВ” с полска регистра-
ция. В хода на проверката е 

установена суха тревна маса 
с тегло 0,8 грама, реагираща 
на канабис. 
С полицейска мярка за срок 
от 24 часа е задържан 26-го-

дишен мъж от град Каварна, 
известен на МВР. По случая 
е образувано бързо полицей-
ско производство.

31-годишен балчиклия с канабис
На 31 януари, около 17:00 часа 
в град Балчик е спрян за про-
верка лек автомобил „Шкода” 
с добричка регистрация. В 

хода на проверката е установе-
на суха тревна маса с тегло 1,2 
грама, реагираща на канабис. 
С полицейска мярка за срок 

от 24 часа е задържан 31-го-
дишен мъж от град Балчик. 
По случая е образувано бързо 
полицейско производство.


