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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 
 /10-6/

ПРОДАВАМ Daewoo 
Matiz, 2001 г., 156 000 
км., 750 лв. 

Лош външен вид. Тел: 
0897 233 643  /5-5/

Д авам под  наем 

оборудван и реновиран 
магазин за хранителни 
стоки в с. Царичино. 

Тел: 0898 456 728 
     /5-5/

З е м я  н а  в и с о к и 
ц е н и  в  Б а л ч и к , 
Каварна, Шабла, Ген. 
Тошево, варненска и 
силистренска област.

Тел: 0885 83 83 54,
0579 7 70 11

ШОФЬОР категория 
C  -  C + E ,  т ъ р с и 
КОЛОРИТ 90-ЕООД.

Тел: 0888 70 71 37
Цени за малка обява 

2 лв., еднократна
Цена за рекламно каре  
по 0.50 лв./кв. см., 
за първа и последна 

страница
0.30 лв./кв. см за 
вътрешна страница.

Това е важен знак за 
устойчивостта на рибар-
ския ни сектор и рибар-
ските общности. Рибар-
ството е изключително 
важно особено за някои 
региони у нас като край-
морските. Чрез Про-
грамата ще се подкре-
пи развитието на мест-
ния поминък и местните 
общности, както по Чер-
номорието, така и по Ду-
нав и вътрешността на 
страната. На фона на гло-
балните предизвикател-
ства това е добър и важен 
сигнал за българското 
рибарство.

Българската програма 
е 9-тата, одобрена в ЕС. 

Общият бюджет на 
Програмата за 2021-2027 
г. е 115 298 345 млн. ев-
ро (225 500 504 млн. лева) 
безвъзмездна финансова 
помощ, като разпреде-
леният финансов ресурс 
от Европейския фонд за 
морско дело, рибарство и 
аквакултури (EФМДРА) 
е в размер на 84 944 698 
млн. евро или 70% от об-
щия бюджет, а национал-

България вече има одобрена 
Програма за морско дело, 
рибарство и аквакултури - 

2021-2027 г.! 

ното съфинансиране е 
30 353 646 млн. евро или 
30% от бюджета на Про-
грамата.

Сред целите на ПМ-
ДРА 2021-2027 г. е зало-
жено:

-укрепването на ико-
номически, социално и 
екологично устойчиви 
риболовни дейности;

-производство на аква-
култури и преработка на 
продукти от риболов и 
аквакултури;

-насърчаване адапти-
рането на риболовния 
капацитет; 

-осъществяване на 
ефективен контрол и 
правоприлагане в облас-
тта на рибарството;

-борба с незаконния, 
недеклариран и нерегу-
лиран риболов;

-повишаване качест-
вото на събиране на на-
деждни данни, с цел взе-
мане на решения, основа-
ни на знанието;

-защитата и възстано-
вяването на водното би-
ологично разнообразие 
и на водните екосистеми.

Георги СЪБЕВ
Каква година изпра-

щат рибарите?
„Годината е добра от 

гледна точка на присъст-
вието на риби и улови, 
особено за дребнома-
щабния крайбрежен ри-
болов. Тази година беше 
доста интересна, защо-
то се наблюдаваше при-
съствие на паламуд, кое-
то не е характерно за на-
шия район. В разговори с 
по-възрастни колеги, те 
споделиха, че това не се 
е случвало в близките 30 
години“. 

Нелко Йорданов ко-
ментира, че е имало до-
бри улови на почти всич-
ки риби, имащи иконо-
мически интерес през 
сезона. Казва, че хората 
са доволни от реализира-
ните улови. 

Тази година като че 
ли паламудът превзе 
Черно море. Отнася ли 
се това и за най-север-
ните точки?

„Категорично да. По 
принцип логиката е ри-

РИБАРИТЕ В ОБЛАСТТА ПОСРЕЩАТ 
НИКУЛДЕН СЪС САМО ЕДНО 

ПРИСТАНИЩЕ

бата да следва хранител-
ната база, тоест всяка ед-
на риба върви след хра-
ната си. Това означава, 
че е имало присъсвие на 
пасажи с по-дребни риби 
- сафрид и цаца, които са 
в основното меню на па-
ламуда. С това се обяс-
нява и присъствието му, 
особено през септември 
и октомври“.

Йорданов посочва, че 
за нашите географски 
ширини има цикличност 
в присъствието на па-
ламуда, но тази година е 
било запомнящо се. 

Кои са най-належащите 
проблеми пред сектора? 

„Проблемите са натру-
пани с години. Най-сери-
озният проблем е липса-
та на инфраструктура на 
рибарски пристанища. 
На север от Варна стра-
даме от това, че нямаме 
модернизирани рибар-
ски пристанища.“ 

Нелко Йордаднов по-
сочва, че единственото 
регистрирано рибарско 

пристанище в областта е 
в Балчик, а и то се нуждае 
от инвестиции. По-мал-
ките лодки ползват лод-
костоянки. Областният 
МИРГ успява да промени 
закона и легализира лод-
костоянките, но за този 
програмен период не ус-
пява да реализира такава 
инфраструктура на тери-
торията. 

Йорданов казва, че та-
зи година няма сериозни 
инциденти и това е до-
бър знак, съпътстващ и 
добрите улови. 

„Това са добри поводи 
за хубав и приятен праз-
ник. Пожелавам на коле-
гите и всички хора, кои-
то са свързани с морето, 
както и на техните семей-
ства най-вече здраве, да се 
радват на добри улови и 
през следващите години“.

Рибарите и всички, 
свързани с морето се съ-
бират на Никулден за да 
почетат светията, който е 
закрилник на моряците.

Гергана Кадикянова miroslav_marinov1975@abv.bg

НОИ Добрич, 
офис Балчик

ул. „Христо Смирненски“ №1
По график, пенсионното 

обслужване за месец 
декември е на 15.12.2022 г. 

Приемат се документи, свър-
зани с отпускане и 
изменение на пенсии


