
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА  11- 17 февруари  2021 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
Керина Иванова ул.”Приморска” 11, ет.1 тел. 0889 22 60 70  
notarius757@gmail.com  раб.време вс.делник от 8.00 - 17.00 ч.   
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
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 

Разни

* Купувам земеделски 
земи в Балчик, Каварна, Ша-
бла, Г.Тошево, Добричка, 
Тервел, Тутракан, Силистра. 
Тел.0898 372271

* Купувам земеделски земи 
в общините Балчик, Каварна, 
шабла, Г.Тошево и Варненска 
област. Подготовка на доку-
менти. Тел. 0885838354 0579 
7 70 11  /10-4/

*  Купувам земеделска 
земя в общините Балчик, 
Каварна, Шабла, Г.Тошево, 
и Добрич. Изготвяне на до-
кументи.Тел. 0895 71 83 83 и 
тел. 09888 790 83  /10-1/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 
* Продавам къща с дворно 

място 10 декара в село Дра-
ганово, квартал Войсил – Ра-
фаил Арсов, 0898/66-26-21.

* Продавам Дворно място 
с вода и ток - 664 кв.м. в.з. 
„Кулака“, срещу Помпена 
станция Балчик тел.0899 
115 993

* Продавам двустаен апар-
тамент в ж.к.“Балик“ Балчик, 
в бл.11. Тел. 0888552899   
/2-1/

* Продавам в град Каварна, 
среден южен апартамент, 
ул.“България“ № 39, вх.Б ет.7; 
50 000 лв. Тел. за справка: 
0885 67 11 47 

*Продавам  двустаен апар-
тамент в ж.к.”Балик4 1 ет. 
Цена 52 000 лв. Тел.0887 

* Давам под наем ателие 
за художник, ул.“Пирин“ 1 
гр.Балчик тел.0897 30 10 50 
арх.Каменов                      /5-1/

* Църковно настоятел-
ство при храм „Св.Велико-
мъченик Георги победоно-
сец” град Балчик

До Боголюбивите право-
славни християни на град 
Балчик

Позволете ми от името на 
Църковното настоятелство 
и от мое име, най-сърдечно 
да се обърна към Вас с мол-
ба да ни окажете финансова 
помощ за нуждите на храма.

Предприели сме някои 
неотложни ремонти по 
храма. За извършване на 
ремонтните работи имаме 
събрани средства, но те не 
са достатъчни. Обръщаме 
се към Вас, понеже Ви по-

521783  0579 7 7011  /3-3/
* Продавам дворно мяс-

то в с.Царичино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  П р од а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. 

   Тел.0884474858 /10-4/
* Продавам двуместен 

разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел.0889436312

знаваме като добри, честни 
и благочестиви. Ще Ви бъ-
дем много благодарни, ако 
можете да отделите, каквато 
сума Ви е възможна. Сред-
ствата, които се набират по 
сметката на Църковното 
настоятелство, ще се из-
ползват само за ремонт на 
храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛ-
БАТА НИ ЩЕ БЪДЕ УДО-
ВЛЕТВОРЕНА И ОСТА-
ВАМЕ С ПОЧИТ И УВА-
ЖЕНИЕ КЪМ ВАС. БОГ 
ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!

С почит: иконом Стратия 
Александров

Банкова сметка Банка 
ДСК ЕАД Балчик

Сметка 
0000000008123087 BGN

IBAN  BG58STSA
93000008123087
LIC  STSABGSF
Иконом  Стратия Алек-

сандров
Председател на Църков-

ното настоятелство
* Търся  квартира в 

ж.к.“Балик“ Балчик, до 
120-130 лв. тел. 0898840381               

                                /2-1/ 
* Предлагаме парцел 

от 300 кв.м. в центъра на 
град Балчик, срещу обез-
щетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

Сметка в Банка ОББ Балчик  IBAN BG 65 
UBBS88881000573627  „Масони – МК” Балчик пл.”21 
септември” №5 МОЛ Маруся Костова  ЕИК 201927699

МенторМейт се включва в борбата срещу COVID-19Достойни на Софийския 
шампионат на закрито

На 6 февруари 2021 г. в 
гр.София се проведе На-
ционален шампионат за 
мъже и жени, където в 
дисциплината тласкане на 
гюле, участие взеха шест 
атлета от Балчик. При мъ-
жете със сребърен медал се 
окичи Христо Банков при 
конкуренция от деветна-
десет състезатели. Никола 
Колев се нареди четири-
надесети, Никола Янъков 
е шестнадесети, а Даниел 
Джахани е седемнадесети.

При жените Екатерина Ди-
мова завърши тринадесета, 
а Невал Ремзиева е петна-
десета.
Остава ни само още едно 
състезание в зала за мом-
чета и момичета под 16 
год., след което започват 
състезанията само на от-
крито.
Браво на всички!
Десислава АНДРЕЕВА
Председател на СКЛА 
„Черно море 2005” Балчик

С разпространението на 
COVID-19 и търсенето на 
начини за справяне с пан-
демията, американската 
компания за разработка 
на специализиран софту-
ер МенторМейт също се 
включва в битката срещу 
вируса. Клиентите се дове-
ряват на компанията да им 
помогне в разработката на 
разнообразни решения за 
противодействие на панде-
мията. Проектите варират 
от опазването на чистотата 
на публични места, през 
грижа за менталното здраве 
на хората, до оптимизиране 
на процесите при тестване 
на пациенти. 
Един от проектите, който 
компанията разработва, е 
платформа за обмен на ин-
формация между лекари. 
www.lekarite-covidhelp.com 
се ражда по идея на Българ-
ската болнична асоциация 
и е осъществена с безвъз-
мездния труд на екипа на 
МенторМейт. Онлайн плат-
формата позволява на лека-
рите от различни болници и 
населени места в България 
да се свързват помежду си. 
Те имат възможност бързо 
и лесно да обменят опит и 
информация за лечението 
на различните случаи на 
COVID-19. Тъй като бо-
лестта често се развива не-
предсказуемо, съществуват 
и различни специфики на 
протичането й при отделни-
те пациенти. Ето защо ново-
то виртуално пространство 
помага на лекарите в реал-
но време да се свържат със 
свои колеги и да обменят 
ценен опит. Потребители на 
платформата могат да бъ-
дат само лекари, а тяхната 
самоличност се проверява 
още при регистрацията им.
Друг проект, с който Мен-
торМейт участва в борбата 
срещу COVID-19, е Valley 
Medical and Wellness. Те 
притежават високо обо-
рудвана токсикологична 
лаборатория, в която тест-
ват  хора, страдащи от раз-
личен тип пристрастявания 
и хронични болки. Само с 
няколко подобрения на обо-
рудването си бързо успяват 
да превключат в режим 
на тестване за COVID-19. 
Най-сигурният и бърз на-
чин е драйв-ин тестване-
то, но процесът по самата 

регистрация увеличава 
времето за тестване и нама-
лява ефективността. За пре-
одоляване на този проблем 
Valley Medical & Wellness 
се обръщат към Ментор-
Мейт да подобри системата 
за обработка на данни. Така 
техническите лица се фо-
кусират върху самото тест-
ване, а не върху ръчната 
проверка на данни. Преди 
МенторМейт да разработи 
системата, Valley Medical 
& Wellness изследват по 20 
души дневно, а днес вече 
тестват по стотици хора на 
ден. 
ProtectWell е още едно ди-
гитално решение, което 
МенторМейт разработва 
за клиент и   което помага 
на компаниите и служите-
лите по света да направят 
плавен преход към връща-
нето на работа в офиси, 
посредством спазването 
на стандартизирани пред-
пазни мерки. С мобилното 
приложение ProtectWell 
служителите отговарят 
с ‘да’ и ‘не’ на няколко 
предварително зададе-
ни въпроса, свързани със 
симптоми на COVID-19. 
В зависимост от техните 
отговори приложението им 
препоръчва или да останат 
вкъщи, или да отидат на 
работа. В случай, че полу-
чат зелена светлина да оти-
дат в офиса, приложението 
генерира QR код, който 
да използват, за да влязат 
в сградата през съответ-

ния ден. В момента много 
различни организации и 
висши учебни заведения 
използват ProtectWell, за 
да позволят на служите-
лите и студентите да се за-
върнат на работа и учебни 
занятия. Това е едва нача-
лото, защото към момен-
та МенторМейт работи с 
ProtectWell върху версия 
2.0 на системата. Тъй като 
бизнеси като магазини за 
търговия на дребно, фит-
неси и ресторанти в САЩ 
започват отново да прием-
ат клиенти, ProtectWell 2.0 
гарантира, че хората могат 
да се съберат отново на 
едно място. 
Taylor Corporation, компа-
нията майка на Ментор-
Мейт, разполага с близо 
100 обекта в Северна Аме-
рика, които разчитат на 
работата на място. Taylor 
използват своя опит в печа-
тарския бизнес, за създава-
не на иновативен продукт, 
който да повиши мерките за 
безопасност за служителите 
им в различните подразде-
ления. Продуктът използва 
технология за помирисване 
на ароматни мастила от спе-
циална карта. В началото на 
работния ден служителите 
се регистрират в пункт на 
отдел “Човешки ресурси”, 
измерва им се температура-
та и минават през теста за 
обоняние, използвайки спе-
циалните ароматизирани 
карти - scentcard™ и Scent               
             Татяна РЕХМОВА

Вестник „Балчишки телеграф“ в 
дар на РБ „Л. Каравелов“

В първите дни на новата 
2021 г. в Регионална биб-
лиотека „Любен Караве-
лов“ пристигна подарък от 
морето. Главният редактор 
на в. „Балчишки телеграф“ 
Маруся Костова изпрати 
броевете на изданието от 
ноември и декември ми-
налата година – дарение за 
културния институт. Благо-
дарим на г-жа Костова за 
родолюбивия жест!
Вестник „Балчишки теле-
граф” е продължение на в. 

„Морски телеграф“ – пър-
вият частен седмичник в 
България, който излиза в 
Балчик и има вече 26-го-
дишна история.  Рубрики-
те му представят живота на 
добруджанския край – ис-
тория, общество, култура, 
личности, съдържат също 
забавна и полезна инфор-
мация. Маруся Костова  е 
главен редактор на вестни-
ка от основаването му.

Русе Инфо

ДОСТОЙНО И ПОХВАЛНО ДЕЛО

Представяме Ви ДЕЛОВИЯ БЕЛЕЖНИК ЗА 2021 
и 2022 г. НА ФОНДАЦИЯ “БЪЛГАРЕ”,      пос-
ветен на 200-годишнината от рождението на 
идеолога на българското националноосвободител-
но движение ГЕОРГИ РАКОВСКИ 

 Сервиз за компютри 
 „LIBRA“  

тел. 0878 463 231  
раб..време от понеделник до пе-

тък 9.00-17.00 ч. 
поч.дни: събота и неделя 

Ивайло Цветков 


