
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА   17 - 23 юни  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
Петрол ул. „Дунав“ 088 530 3699 ; 089 5044604
Лафи - Балик ул.”Хр.Ботев” 18 089 565 3012
Лафи - ул.”Дунав “48  089 682 0516
Gas Station LAFY  „Гео Милев“ 8 
Yaht port 089 794 5049
Двореца  кръстовище Албена-Балчик
Доджи Комерс  089 794 5049 ул.Варненска 41
ПЪТНА ПОМОЩ
Д е н о н о щ н о  -  т е л .  7 - 4 6 - 0 0 ,  ж к . ” Б а л и к ” ,  б л . 3 4 , в х . 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
Обретен Обретенов, ул.”Черно море  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
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34

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 двор-

но място 10 декара в село 
Драганово, квартал Войсил 
– Рафаил 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 
апартамент в ж.к.“Балик“ 
Балчик,  в  бл .11 .  Тел . 
0888552899   /2-1/

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

* Телевизионен сервиз 
Балчик  Васил  Тодоров 
тел.0885 597 188

*  П р о д а в а м  а г н е т а 
тел.0895039957  Каварна

* Търся гарсониера или 
едностаен апартамент на 1 
етаж, под наем или за закупу-
ване. Тел. 0886 199790 и тел. 
0897 974411   /10-1/

* Църковно настоятелство 
при храм „Св.Великомъченик 
Георги победоносец” 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 молба да 

ни окажете финансова помощ 
за нуждите на храма.

Предприели сме някои 
неотложни ремонти по храма. 
За извършване на ремонтните 
работи имаме събрани сред-
ства, но те не са достатъчни. 
Обръщаме се към Вас, поне-
же Ви познаваме като добри, 
честни и благочестиви. Ще 
Ви бъдем много благодар-
ни, ако можете да отделите, 
каквато сума Ви е възможна. 
Средствата, които се набират 
по сметката на Църковното 
настоятелство, ще се използ-
ват само за ремонт на храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА 
НИ ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТ-
ВОРЕНА И ОСТАВАМЕ С 
ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ 
ВАС. БОГ ДА ВИ БЛАГО-
СЛОВИ!

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 Църковно-

то настоятелство
* Предлагаме парцел от 

300 кв.м. в центъра на град 
Балчик, срещу обезщетение. 

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

*Продавам  двустаен 
апартамент в ж.к.”Балик4 1 
ет. Цена 52 000 лв. Тел.0887 
521783  0579 7 7011  /3-3/

* Продавам дворно мяс-
то в с.Царичино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  Продавам къща 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

През пролетта на 2021 
година в Балчик се про-
веде двадесетото издание 
на пленера „Художници, 
Балчик, Любов – Среща 
на европейски морета“, 
под надслов „Видими 
следи“. В заглавието на 
това последно издание 
се съдържа идеята,  че за 
толкова години творчески 
срещи и работа, са създа-
дени живописни творби, 
които оставят своята трай-
на, видима следа в наше-
то изкуство. Във всички 

издания до сега, участие 
са взели петдесет худож-
ници от България и пети-
ма от Хърватия. Това дава 
изключителен пъзел от 
живописни произведения, 
който е много интересен 
за анализ, тъй като в него 
можем да намерим „по 
малко от всичко“ и можем 
да го наречем умален мо-
дел или извадка на нашето 
съвременно изкуство. От 
2001 до 2021 година са 
се състояли освен дваде-
сетте пленера  живопис, 

още и  32 изложби  и 11 
арт събития – театрални 
представления,  концерти 
камерна музика, лекции, 
презентации. През всички 
години пленерът се е про-
веждал със съдействието 
на Община Балчик и ДКИ 
Двореца. Във фонда на 
Художествена галерия - 
Балчик са постъпили над 
100, а във фонда на ДКИ 
„Двореца“ – над 50 творби 
на участници в пленера. 
Проявите на „Художници, 
Балчик, Любов“ винаги са 

Юбилейна изложба – двадесет години пленер 
Художници, Балчик, Любов – среща на европейски морета

били топло посрещани от 
публиката и широко отра-
зявани от медиите. 
Изложба с произведения 
от всички издания на пле-
нера бе подредена в Ху-
дожествената галерия на 
Балчик и открита на 18-ти 
юни 2021, с вернисаж от 
17 до 19 часа. Организато-
рите на пленера и екипът 
на галерията имаха неле-
ката задача да подберат 
и покажат поне по една 
творба от участниците 
през изминалите години.   

Изданията на „Художни-
ци, Балчик, Любов“ са 
протичали като творче-
ски срещи на колеги и 
съмишленици, на които 
отделните индивидуално-
сти са обменяли идеи и 
са си влияели взаимно, за 
да създадат произведения, 
заредени от контакта с не-
повторимите природни и 
архитектурни дадености 
на Белия град. 

Художници, Балчик, 
Любов

Фолклорен събор „Песни и танци от слънчева Добруджа – Дебрене 2021 г.”, 
в рамките на проект „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото 

развитие чрез трансгранична култура“
На 21.06.2021 г. в залата 
на Община Добричка се 
проведе пресконферен-
ция за оповестяване на 
междинните резултати 
от проект ROBG 456 
„Хършова-Добричка, 
заедно по красивия път 
на устойчивото развитие 
чрез трансгранична кул-
тура“.
Пресконференцията пре-
мина при подробно раз-
глеждане на постигнати-
те резултати, с изнесени 
данни за приключилите 
дейности до този момент.
В своето резюме, Соня 
Георгиева – Кмет на Об-

щина Добричка, припом-
ни, че проектът, съфи-
нансиран от Европейския 
съюз чрез Европейския 
фонд за регионално раз-
витие, се изпълнява съв-
местно с Община Хър-
шова /Румъния/, в ролята 
на водещ партньор и Об-
щина  Добричка /Бълга-
рия/, партньор по проек-
та, като общият бюджет е 
1 410 770 евро, от които 
принос на ЕС в размер на 
1 199 154,49 евро. Цел-
та на проекта, уточни 
тя, е „да съживи тран-
сграничния регион, като 
стимулира развитието на 

туризма и опазването на 
културното наследство 
на историческата област, 
в която съществуват две 
нации”.
В презентацията, пред-
ставена от Галина Ми-
тева – координатор на 
проект ROBG 456, по 
изпълнението на работ-
ния проект в едно от 
направленията бяха ви-
зуализирани обектите в 
селата Черна и Ловчан-
ци - в действителният им 
вид преди извършване на 
ремонтните дейности, по 
време на ремонта и след 
приключването. Фотоси-
те представиха в детай-
лизиран изглед залите на 
читалищата със сменено 
подово покритие, с нови 
столове, климатизирани, 
оборудвани с озвучител-
на и осветителна техника, 
със сценични прозоречни 
завеси с дистанционно 
управление, с нови ком-
пютри и офис-оборудва-
не, с мултимедийни про-
жектори и екрани.
В разработената „Обща 
стратегия за културен ту-
ризъм в трансграничния 
район Констанца – До-

брич и четири трансгра-
нични маршрута“, които 
ще допринесат за опазва-
нето и популяризирането 
на културното наслед-
ство и за насърчаване на 
културния обмен между 
Румъния и България, е 
акцент на предстоящия 
фолклорен събор „Песни 
и танци от слънчева Доб-
руджа“.
Съборът ще се проведе 
на 26.06.2021 г. за 52-ри 
път, като в него ще взе-
мат участие румънски 
изпълнители, водени от 
партньора на проекта Об-
щина Хършова, гости от 
Украйна, в чието число 
и Кметът на с. Бановка 
– родното място на гене-
рал Иван Колев. Част от 
средствата са включени 
и за популяризирането 
на събора – за издаване 
на рекламни материа-
ли. За осъществяване на 
дейността по проекта са 
закупени 4 лаптопа, мно-
гофункционално печата-
що устройство, шкафове 
и столове. 
Фолклорният събор пове-
че от половин век заема 

достойно място в култур-
ния календар на Област 
Добрич, утвърждавайки  
се като най-яркото съби-
тие, като празник на на-
родното творчество, на 
духовното наследство, 
който по традиция се 
провежда в последния 
съботен ден на месец 
юни, или на 26-ти през 
тази година с богата про-
грама. 
Към момента са прове-
дени 17 обществени по-
ръчки и сключени 23 до-
говора на обща стойност 
707 433,61 лв. Предстои 
закупуване на две мобил-
ни сцени за събития на 
открито и обучение на 20 
екскурзовода, които ще 
предлагат на туристите 
нови обекти по маршру-
тите, разработени в про-
екта, обясни Митева. 
Така общините Хършо-
ва и Добричка влизат в 
туристическата карта на 
трансграничния район, 
привличайки туристи 
към културните традиции 
на Добруджа.

Геновева 
ПОЛИМЕНОВА

Приемат се заявления за абонаментни 
карти за градския транспорт

Община Балчик уведомява, че от 17.06.2021г. отново се 
приемат заявления за закупуване на абонаментни карти 
с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в ра-
йона на вилна зона до спирка „Орехите” за пенсионери 
и хора с увреждания с трайна нетрудоспособност и над 
50%. Документите се подават в отдел ГРАО /деловод-
ство/ в Общинска администрация – гр.Балчик.
Сроковете за подаване на заявления за закупуване на 
абонаментни карти с намаление за вътрешноградски 
транспорт и/или в района на вилна зона до спирка 
“Орехите” са както следва:
-  за месец VII, VIII, IX  2021г.  -  от 17.06 до 30.06.2021г.
-  за месец X, XI, XII      2021г.   -  от 01.09 до 10.09.2021г.
Сроковете за издаване на картите в офиса на превозвача 
са както следва:
-  за месец VII, VIII, IX   2021г. - от 05.07 до 16.07.2021г.
-  за месец X, XI, XII  2021г. - от 15.09 до 24.09.2021г.
 Не се разглеждат заявления, подадени след посочения 
краен срок за съответния период и/или без приложени 
копия на документи /разпореждане за отпускане на 
пенсия или решение на ТЕЛК за освидетелстване на 
трайно намалена работоспособност с и над 50% за хора 
с увреждания/.
Всички правоимащи, които до момента са ползвали карта, 
издадена по същия ред, са длъжни в горепосочените 
срокове да проверят дали името им фигурира в списъка 
или да подадат документи за закупуване на карта в отдел 
ГРАО /деловодство/.
Правоимащи с експертни решения на ТЕЛК (с трайна 
нетрудоспособност с и над 50%) с изтекъл срок на 
валидност е необходимо отново да подадат заявление 
за закупуване на карта, към което да приложат копие на 
актуално решение на ТЕЛК.

Стартира лятна контролна кампания за публич-
но изпълнение на музика

Министерството на културата информира относно пред-
стоящи летни планови проверки по спазването на раз-
поредбите на Закона за авторското право и сродните му 
права.
Проверките на Дирекция „Авторско право и сродните му 
права“ при Министерството на културата, целящи огра-
ничаването на евентуалното неразрешено използване на 
закриляни обекти на авторското и сродните му права, 
ще имат фокус, но няма да се ограничават до търговски, 
хранителни и развлекателни обекти, в които се извършва 
озвучаване с музика.
Контрол ще се осъществява и по отношение на хотели, в 
които се препредават телевизионни програми.
Министерство на културата приканва ползвателите на за-
криляни обекти на авторското право и сродните му права 
да уредят съответното използване с правоносителите.
При констатиране на нарушения ще бъдат образувани 
административнонаказателни производства. Напомняме, 
че установената в закона улеснена процедура по връчване 
на актовете за установяване на административни нару-
шения и на наказателните постановления по ЗАПСП не 
позволява укриването на нарушителите и осуетяването 
на административнонаказателната отговорност.


