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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
Д-р Христо Генов - Акупунктура  Тел:0886 199 790
Д-р Христо Игнатов - стоматолог, МБАЛ тел. 0888/752 383
Д-р Р. Малчева - 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 
 /10-8/

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.

2022 г. е най-успешната за Морски клуб 
„Балчик” от подновяването му през 2008 г.

Състезателите от пред-
ставителния отбор на 
клуба изпращат най - 
успешната си година от 
подновяването на дей-
ността на клуба през 2008 
година. Със завоювани 
21 отличия от Държавни 
първенства и общо 80 от 
Държавния спортен ка-
лендар и международни 
състезания изпраща 2022 
година представителни-
ят отбор на Морски Клуб 
Балчик. 

В следващите седмици 
в отделни постове ще ви 
запознаем с всяко едно от 
децата от отбора. Успеш-
но през годината клубът 
организира традицион-
ната по случай празника 
на град Балчик - регата 
24 май и третото изда-
ние на Ветроходната сед-

мица, през която отново 
всеки гражданин на об-
щина Балчик имаше въз-
можност да се докосне и 
запознае с красотата на 
ветроходния спорт. С не-
търпение очакваме след-
ващите издания на рега-
та 24 май и Балчишката 
Ветроходна Седмица ! Ре-
кордна бе годината и от 
гледна точка на интереса 
към ветроходния спорт и 
гребането към клуба.

88 деца се обучаваха в 
тънкостите на ветроход-
ния спорт, гребането с 
каяк и придобиха морска 
култура през 2022 годи-
на в Морски Клуб Бал-
чик. Дейността на клу-
ба с подрастващите, и 
в начинаещите групи, и 
в представителния от-
бор, успешно води бор-

ба с употреба на алко-
хол, тютюневи изделия 
и наркотични вещества 
сред младежта в местна-
та общност, опазва тях-
ното физическо и психи-
ческо здраве, промотира 
водене на здравословен и 
природосъобразен начин 
на живот, създава качест-
вена и морална ценност-
на система, повишава 
здравния статус на деца-
та, помага за превенция-
та на рисково поведение 
сред подрастващите и на-
малява времето, прекара-
но от децата в интернет и 
пред екраните на диги-
талните устройства. 

Ветроходният спорт 
също така спомага за 
подготовката на младе-
жите за трудова и об-
ществена дейност, раз-

вива у тях морални и во-
леви качества, възпитава 
ги нравствено и естети-
чески и разширява миро-
гледа им чрез културно 
сътрудничество на мест-
но и международно ниво. 

Силно Ви препоръчва-
ме, когато наближи топ-
лият сезон, да се свърже-
те с нас за повече инфор-
мация за начинаещите 
групи по ветроходство, 
гребане и от сезон 2023 
вече и уиндсърф.

Успехите на предста-
вителния отбор нямаше 
да бъдат възможни без 
упорития труд на деца, 
треньори, родители, чле-
новете на клуба и всички 
участници и доброволци, 
помагали през година-
та всички тези прекрас-
ни събития и успехи да 

станат реалност. Разби-
ра се, всичко това не би 
било възможно без под-
крепата и помощта на 
Община Балчик, кмета 
на града - г-н Николай 
Ангелов, нашите парт-
ньори - Lighthouse Golf & 
Spa Resort, Hotel Mistral, 
Kaliakria Resort, Минис-
терство на младежта и 
спорта и Българската 
Федерация по Ветроход-
ство! Благодарим ВИ!

Очаквайте скоро на 
страницата ни във Фей-
сбук поредица от пост-
ове, в които ще можете да 
се запознаете с всяко ед-
но от децата от предста-
вителния отбор на клуба 
индивидуално!

Александър СЛАВЧЕВ
Председател на 

Морски клуб Балчик

На 14 януари стартира 
състезателната година 

за ШК “Балчик”

В гр.Варна се проведе 
36-ият детски шахматен тур-
нир “Слънчеви лъчи“ с учас-
тието на Даниел Гавраилов 
/3 -ти клас в ОУ‘‘Св. Св. Ки-
рил и Методий“/. Участваха 
33 деца на възраст до 12 г. от 
Варна, Добрич, Суворово и 
Белослав. В тази силна среда 
Дани се представи чудесно. 
До последния кръг беше в 
челната тройка. В последния 
рещаващ кръг, той загуби 
една напълно равностойна 
партия срещу едно от добри-
те деца на Варна.Тази загуба 
го изпрати на 6-то място и 

го лиши от напълно заслу-
жения медал. За една годи-
на упорита работа Даниел 
израсна много . В началото 
местеше безцелно фигурите, 
а сега дава отпор на по-сил-
ни деца, които тренират от 
години. Беше леко разочаро-
ван от класирането. За мен 
той е биткаджия и се надя-
вам ,че двамата с него ще по-
стигнем още много и по-до-
бри резултати. 

В България ще се играят 
двата финала-мъже и жени. 
Те започват 21-28 01.2023г. в 
гр.София. За мен лично това 
ще бъде прелюбопитен фи-
нал. До момента при мъжете 
има записани 31 шахмати-
сти, от които 7 гросмайсто-
ри. Отново се включва Ки-
рил Георгиев, който отдав-
на не беше участвал. Личат 
имената и на двама гросмай-
стори от гр. Добрич - Мом-
чил Николов /реп.шампион 
за 2016г./ и Момчил Петков /
последният и най-млад бъл-
гарски гросмайстор/. При 
жените засега са записани 18 

шахматистки. Прави впечат-
ление завръщането на Ива 
Виденова. Компания ще и 
правят и две от талантливи-
те млади шахматистки - Бе-
лослава Кръстева и Викто-
рия Радева /участнички на 
последната шахматна олим-
пиада в Ченай /Индия/ през 
2022г. 

На 13 .01.2023 г. започна 
един от легендарните тур-
нири в нидерландския град 
Вайк-ан-Зее. Той старти-
та за 85-ти път. В турнира 
участват всички най-добри 
шахматисти на планетата. 
Начело с Магнус Карлсен /
безспорният номер едно/. 
Личат имената на Динг Ли-
рен, Фабиано Каруана, Ри-
хард Рапорт и други. Участ-
ват 14 души. Играе се кръ-
гова система.Турнирът ще 
приключи на 29 .01.2023 г. 
Ще следя за Вас до края то-
зи изключително интересен 
турнир.

Красимир КИРЧЕВ
Председател на 

ШК „Балчик”

О Б Я В Л Е Н И Е
От 01.01.2023 г. стартира пре-

доставянето на топъл обяд по 
Проект „Топъл обяд“ в Община 
Балчик  по процедура за директ-

но предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ 
ОБЯД“ по Програма за храни и  основно ма-
териално подпомагане 2021-2027, съфинан-
сирана от европейски социален фонд плюс“
Програмата се реализира на територията на 

Община Балчик в срок до 30.04.2025 г.

Общата стойност 
на Проекта е 110 315.52 лева

Топлият обяд ще бъде предоставен от 
Домашен Социален Патронаж – Балчик, 

ул. „Варненска” №2 за периода:
 1 януари 2023 г.- 30 април 2023 г. и от  

1 октомври 2023 г. – 31 декември 2023 г.
1 януари 2024 г.- 30 април 2024 г. и от  

1 октомври 2024 г. – 31 декември 2024 г.
       1 януари 2025 г. – 30 април 2025 г.

За информация: тел. 0579 736 98; 0895554028
Нели Иванова -  Ръководител

Даниел Гавраилов

Децата на „Морски клуб“ Балчик         


