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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 -  07.25, 08.45, 12.15, 14.45*, 17.15
Албена - Балчик - 08.00*, 09.30, 13.30, 16.30, 18.10
* Часовете се изпълняват без събота, неделя и 

празнични дни
Балчик - Варна - 8:30 /без събота и неделя/, 10:00 

;11:04 /без неделя/, 13:14 ; 16:30 /без събота и неделя/, 
17:20 ; 18:00 ;

Балчик - Добрич - 7:00  /без почивните дни/, 9:20 
/без неделя/, 10:30 /без неделя/, 11:40 ; 14:00 /без 
почивните дни/, 15:20 ; 16:45 /без почивните дни/; 
18:30;

Балчик - Стражица - Добрич - 7:30 /без събота и 
неделя/ , 17:10 /без събота и неделя/

Балчик - Каварна - Шабла - 9:10 /само събота и неделя/ 
9:50 /без събота и неделя/, 13:20 ; 16:00 ;

Балчик - Каварна - 9:10 /само събота и неделя/ ; 
9:50 / без събота и неделя/ , 13:20 ; 14:25 /без неделя/, 
16:00 ; 18:00 ;

ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Варна - София - 05.00 (експрес), 07.30, 

09.00, 10.30, 13.30, 16:30. 21.55, 23.00
Автобуси Балчик - София - 09:45, 23.30 (“Юнион 

Ивкони” тел. 0879/356 232)
БЕН ЗИ НО С ТАН ЦИИ
“Ла фи” - ул. “Дунав” № 48, Крайпътен комплекс
“Лафи” - ул. “Христо Ботев” № 21
“Petrol” - ул. “Дунав”, до паметника на “Васил Левски”
“Petrol” - ул. “Албенски Път”, в.з. Сборно Място
“ТОПЛИВО” - ул. “Дунав” № 31
“Доджи Комерс” - ул. “Варненска” № 41, Гарадока
АП ТЕ КИ
Аптека “Балик”, ул. “Асен Петков” №21, тел: 088 333 6927
Аптека “Форум”, ул. “Христо Ботев” №19, тел: 089 891 
8228
ПО ЛИ К ЛИ НИ КА
Те ле фон на цен т ра ла - тел. 7-26-91; 
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 Стела Генчева - стоматолог, ул. “Черно Море” №21, 
Тел: 057 976 263
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 Бекиров - интернист и GP. Ул. “Плиска” №1 /срещу 
Полицията/; тел.: 0899/177 330
Д-р Владимиров - ортопед-травматолог -  GSM:0888/860 121
Д-р Калинова - вътр. болести, GSM 0888/30 70 23
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, от 08.00 до 17.00, 
тел: 088 922 6070
Светлин Илчев-ул.”Черно море” №33,тел.7-30-12 от 08.00 до 
17.00 ч.,дом.тел.7-35-36; GSM:0888/86 14 57
Обретен  Обретенов - ул. “Петър Берон” , тел. : 7 60-62, 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. 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 “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34
СУПЕРМАРКЕТИ
“АКВИЛОН” - ул. “Христо Ботев” №21
“LIDL” - ул “Дунав” №5
“ABC” - ул. “Арда” №6
“CBA” - ул. “Черно Море” №85

Малки обяви
ПРОДАВАМ дворно 
място в регулация 
на ул. “Любен 
Каравелов” №21, 
Балчик. 
Тел: 0885 029 966  /10-3/
ПРОДАВАМ Daewoo 
Matiz, 2001 г., 156 000 
км., 
750 лв. 
Лош външен вид. Тел: 
0897 233 643  /5-3/

Давам под наем 
оборудван и 
реновиран магазин за 
хранителни стоки в с. 
Царичино. 
Тел: 0898 456 728 /5-4/
Земя на високи 
цени в Балчик, 
Каварна, Шабла, Ген. 
Тошево, варненска и 
силистренска област.
Тел: 0885 83 83 54,
0579 7 70 11

ШОФЬОР категория 
C - C+E, търси 
КОЛОРИТ 90-ЕООД.
Тел: 0888 70 71 37

Европейската инициатива за градовете стартира днес покана за 
представяне на предложения за проекти на стойност 50 милиона евро 
в подкрепа на градските иновации и на капацитета на градовете за 
устойчиво градско развитие. Тази покана реализира на практика основните 
ценности на инициативата „Нов европейски Баухаус“ (НЕБ): естетика, 
устойчивост и приобщаване. Това ще позволи демонстрационните проекти 
от второ поколение в областта на НЕБ да бъдат изпълнени след първите 

шест проекта, финансирани по линия на програма „Хоризонт Европа“. Европейската инициатива за градовете е част от 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
Чрез тази покана се търсят проекти, които предизвикват трансформация в градовете и разполагат с потенциал да 
генерират инвестиции и да вдъхновяват други проекти в областта на политиката на сближаване в съответствие с 
принципите на НЕБ. Проекти трябва да бъдат свързани със следните четири теми:
 • изграждане и реновиране съгласно принципите на кръговостта и въглеродната неутралност
 • опазване и трансформиране на културното наследство
 • адаптиране и трансформиране на сградите с цел намиране на решения за жилища на достъпни цени
 • възстановяване на градски пространства
ЕФРР ще финансира 80 % от разходите за избраните проекти. Всеки проект може да получи до 5 милиона евро. С част от 
тези средства ще бъде подпомогнат трансферът на тези иновативни решения към други градове в Европа, за да се постигне 
още по-голямо въздействие, особено в градовете и регионите, които най-много се нуждаят от подкрепа при промяната към 
екологосъобразно бъдеще. В дългосрочен план подпомаганите градски власти ще създадат партньорства за трансфер с три 
други града, които желаят да възпроизвеждат цели проекти или части от тях.
Поканата е отворена за регистрация до средата на януари 2023 г.               Европа Директно
                          Добрич

Покана за представяне на предложения за иновативни 
проекти в градовете на стойност 50 милиона евро

Търг с тайно наддаване за продажба 
на недвижими имоти в град Балчик

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ 
на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009г. 
на ОбС-Балчик,  Решения № 591/13.06.2019 год,    
№ 269/25.02.2021 год., № 270/25.02.2021 год.на 
Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед  № 

1405/27.10.2022 год. на Кмета на Община Балчик. 
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  
1. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ V, кв. 2046 по ПУП на 
град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.74.230 по 
кадастралната карта на град Балчик, с площ 313.00 м2, при начална 
цена за провеждане на търга 6 886.00 лева  /шест хиляди осемстотин 
осемдесет и шест лева/ без ДДС.
2. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VІІ, кв. 2046 по ПУП 
на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.74.232 
по кадастралната карта на град Балчик, с площ 321.00 м2, при 
начална цена за провеждане на търга 7 200.00 лева  /седем хиляди и 
двеста лева/ без ДДС
3. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VІ, кв. 2046 по ПУП 
на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.74.231 
по кадастралната карта на град Балчик, с площ 318.00 м2, при 
начална цена за провеждане на търга 7 135.00 лева  /седем хиляди 
сто тридесет и пет лева/ без ДДС
Търгът ще се проведе на 22.11.2022 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 07.11.2022 г. 
до 21.11.2022 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 21.11.2022 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се 
подава в срок до 16.00 ч. на  21.11.2022 г. информационния център 
на Община Балчик.
За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева   

Търг с тайно наддаване за продажба 
на недвижими имоти в град Балчик 

и село Соколово
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 
от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета 
с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС-
Балчик,  Решения №582/28.07.2022 год,    № 
583/28.07.2022 год. № 611/23.09.2022 год.на 

Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед  № 
1404/27.10.2022 год.. на Кмета на Община Балчик. 
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба 
на недвижими имоти, частна общинска собственост, 
както следва:  
1. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ, 
кв. 35 по ПУП на село Соколово, община Балчик, 
представляващ ПИ № 67951.501.1136 по кадастралната 
карта на село Соколово, с площ 1 232.00 м2, при 
начална цена за провеждане на търга 14 000.00 лева  /
четиринадесет хиляди лева/ без ДДС.
2. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІХ, 
кв. 35 по ПУП на село Соколово, община Балчик, 
представляващ ПИ № 67951.501.1137 по кадастралната 
карта на село Соколово, с площ 1 263.00 м2, при 
начална цена за провеждане на търга 14 350.00 лева  /
четиринадесет хиляди триста и петдесет лева/ без ДДС.
3. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХХІІІ, 
кв. 63 по ПУП на град Балчик, община Балчик, 
представляващ ПИ № 02508.80.209 по кадастралната 
карта на град Балчик, с площ 176.00 м2, при начална цена 
за провеждане на търга 5 008.00 лева  /пет хиляди и осем 
лева/ без ДДС. През имота преминава канализационна 
тръба, което задължава спечелилия участник да 
гарантира достъпа за нейното обслужване със 
съответния сервитут, съгласно ЗУТ и други действащи 
нормативни уредби. В сервитутната зона се забранява 
строителство и трайни насаждения.
Търгът ще се проведе на 23.11.2022 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 
07.11.2022 г. до 21.11.2022 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 21.11.2022 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите 
документи се подава в срок до 16.00 ч. на  21.11.2022 г. 
информационния център на Община Балчик.
За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева   
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