ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
Кражба на пари и документи
в Момчил

В ИСПЕРИХ ПОЧЕТОХА
ПАМЕТТА НА ГРАНИЧАРЯ
СТОЯН ВЪЛКОВ

В Исперих почетоха паметта и има текст: Лобното място на героя.
Фото: Интернет
Офицерите и сержантите
от запаса и резерва в Исперих и гости – граничари от
Провадия, Балчик и гост
от Ирландия отдадоха почит на загиналия на 3 юни
1965 година граничар Стоян Вълков. На поклонението бяха дошли старшина
Диан Димов от Провадия,
Стилиян Стойчев - офицер
от гранична полиция град
Балчик, племенника на гра-

ничаря Валентин Бончев от
Исперих, който съдейства
за организиране почитането
на паметта на Стоян Вълков
Димов. От Ирландия беше
дошъл българският гражданин Теодор Иванов. На
гробищния парк в Исперих,
пред паметната плоча, на
мястото, където е погребан
Стоян Вълков, офицерът от
охранителна полиция Стилиян Стойчев от Балчик раз-

каза за подвига на живелия
в Исперих граничар, загинал геройски при защита на
своя командир на заставата
при устието на река Камчия.
Припомнено беше, че преди
21 години две лица, бягащи
от България, са застреляли
граничаря, който е спасил
неговия офицер Дойков,
неговите деца и група други деца. Архийерейският
наместник Отец Георги от
Разград отслужи панихида. Всички поднесоха пред
гроба на граничаря цветя и
запалиха свещички в негова
памет.
Членовете на общинската
организация на Съюза на
офицерите и сержантите от
запаса и резерва в Исперих,
с председател о.з. капитан
Стоян Стоянов, избраха за
свой патрон загубилия своя
живот само на 21 години
Стоян Вълков - като пазител
на границата. Посмъртно
му беше присъдено званието старшина.
Ангел НИКОЛОВ
гр. Исперих

Премиера на книгата „Лично пространство”
с автор доц. Елена Симеонова

На 20 май, около 15:05
часа е получено съобщение за извършена кражба
от лек автомобил „БМВ”
с добричка регистрация,
паркиран в района на
в.з. Момчил в град Балчик. Установено е, че за
времето от 11:30 часа до
15:00 часа чрез взлом на

стъкло на предна врата,
неизвестен извършител е
проникнал в МПС.
По данни на тъжителя
е извършена кражба на
лични документи и сумата от 3 000 лева. По
случая е образувано досъдебно производство.

Положителен тест за
наркотици

На 17 май, около 16:30
часа по главен път I-9
в района на с. Топола е
спрян за проверка лек
автомобил „Фолксваген”
с добричка регистрация,
управляван от П.Ч. (34
г.) от град Каварна. При
извършената проверка
на водача на автомобила

за употреба на наркотични и упойващи вещества,
тестът отчита положителен резултат за употребата на амфетамин, метаафметамин и канабис.
Задържан за 24 часа . По
случая е образувано бързо полицейско производство.

Цигара с канабис
На 21 май, около 23:30
часа в град Балчик е извършена проверка на
криминално проявения
Е.А. (20 г.) от град Балчик. В хода на проверката е установена ръчно

свита цигара, която при
извършения полеви тест
реагира на наркотичното
вещество канабис. Задържан за 24 часа. По случая
е образувано бързо полицейско производство.

Проверка на криминално
проявен
На 29 май, около 16:50
часа в град Балчик е извършена проверка на
криминално проявения
А.Д. (25 г.) от град Балчик. В хода на проверката
е установена суха тревна

маса с тегло 0,8 грама, реагираща на полевия тест
на наркотичното вещество канабис. Задържан
за 24 часа. По случая е
образувано бързо полицейско производство.

Пожар в Кранево

доц.Елена Симеонова представя първата си книга. Фото: Интернет
На 9 май 2018 г в аула
„Максима“ на УНСС бе
представена първата поетична книга на Елена
Симеонова, доцент в катедра „Политология“ на
университета – „Лично
пространство“.
Познаваме доц.Елена Симеонова като член на журито на фолклорния конкурс, който се проведе в
рамките на Международния форум „Българско
наследство” в Балчик
през 2015, 2016 и 2017 г.
и като активен и запомнящ се участник в конференциите по литература,
журналистика и история.
Премиерата на книгата
„Лично пространство”
премина под необичайна
форма - като поетичен
спектакъл, изграден от
поезия, музика и танц.
Пред пълната зала Елена Симеонова и нейните
приятели
представиха
един вълнуващ и съкровен разказ за обичта. За

тайнствата, случващи се
в най-дълбоките пещери
на нашето съзнание, за
лутанията в лабиринта на
чувствата, за болката от
всяка обич.
Прекрасната рецитация
на Елена Симеонова,
надвишаваща многократно обичаното професионално актьорско изпълнение, неподправеният
поетичен изказ и визуализацията с танц и музика, превърнаха представянето на книгата не
само в нестандартно, но
и в красиво изживяване.
Благодаря:
Георги ДЖИЛЯНОВ

сама.
Ръката ми не среща
твоята ръка...
Очите – счупени огле-

Управителният съвет на „Общинско читалищно
сдружение – Балчик” свиква общо събрание на делегатите – членове на сдружението на 20.06.2018 г.
от 11:00 ч. в сградата на „НЧ Паисий Хилендарски
– 1870” Балчик при следния дневен ред:
Отчет за дейността на Сдружението
Освобождаване на УС
Избор на нов УС
Други

стени, стъклени витрини,
окачените тавани и изолацията на стените. Унищожени са намиращите
се в обекта медицински
медикаменти и козметика. Работата по установяването на причините за
възникването на пожара
продължава.

Пиян кара в с.Безводица

На 2 юни, около 22:50
часа в с. Безводица, общ.
Балчик е спрян за проверка лек автомобил „Опел”
с добричка регистрация,
управляван от К.Е. (46
г.) от град Добрич. При
извършената
проверка
с техническо средство

за употреба на алкохол,
цифровата
индикация
отчита наличието на 2,22
промила в издишания от
водача въздух.
Задържан за 24 часа. По
случая е образувано бързо полицейско производство.

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам

* Купувам земеделска
земя в цяла България до
2700 лв./дка. Тел.0898
37 22 71
/10-9/
* Купувам земеделска
Щом пиша – значи ме
земя в общините: Балболи.
чик, Каварна, Шабла,
От слънцето и пролеГ. Тошево и Варнентта
ска област. Подготови от зелените треви...
ка на документи. Тел.
Щом пиша – значи съм
0885838354 0579 77011

СЪОБЩЕНИЕ

1.
2.
3.
4.

дала,
нощта
безмилостно
пронизват,
за да я превърнат в
светлина...
Не искам повече да
пиша!
Жадувам кротко да се
сгуша
в дланите на нечия
душа...
Елена Симеонова

На 28 май, около 03:15
часа е получено съобщение за възникнал пожар в
жилищен комплекс на територията на с. Кранево,
обл. Добрич. На място е
установено, че гори търговски обект в комплекса. Вследствие на огъня
са унищожени фасадни

Продавам
* Продавам част от
къща в центъра на Балчик. Ул.“Хр.Смирненски“ № 6 тел. 0897 617
426
/10-9/
* Продавам апартамент в бл.2 ж.к.“Балик“
Балчик тел.0898 440
709
/10-9/
* Продавам двустаен
апартамент в ж.к.“Балик“
Балчик, спешно 50 000
лв. тел. 0887 983 113

* Продавам къща в
с.Кремена с 2.8 дка
земя. Изгодно. Тел.
0884474858 Лидия
Разни
* Заведение за бързо
хранене търси да назначи персонал за летния
сезон. Тел. 0885 66 76
53
/4-1/
* Автомивка D & D
Балчик търси работници с целогодишна
заетост. Тел. 0885 011
694
/1-1/
* Автомивка D & D
Балчик предлага цялостно почистване на
автомобили и пране
на килими от врата до
врата. Тел. 0885 011
694 /1-1/
*Търся апартамент
под наем. Тел. 0886
607818*

* Престижният ресторант “Ел Симпатико”
/на крайбрежната алея
на Балчик/ търси персонал: Бармани, сервитьори, готвачи и камериерки. Тел. 0898 60 38
40
/10-10/
* Давам стая под
наем Тел. 0898 440 709
ул.”Хр.Ботев” 35 /1010/
* Давам помещение под наем 20 кв.м.,
подходящо за офис,
адвокатска кантора,
счетоводна къща или
друга дейност. Помещението се намира
на ул”Приморска “,
срещу комплекс “Марина Сити”. Цената
е по договаряне. Тел.
за връзка 0899890050,
0893678607
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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
БЕНЗИНОСТАНЦИИ

“Лафи” - 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
АПТЕКИ
Аптека”Панацеа” - тел. 7-59-38 всеки ден от 8-20ч.,
събота от 9.00 - 20.00 ч., неделя - почивен ден
Аптека “Фарм а” - ж.к. “Бал ик” тел. 7-29-31
9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч. дни
ДРОГЕРИЯ “АНИ”, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’.
ТЕЛ; 0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Регистратура 7 -28-66;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /денонощно/
ЧАСТН
 И ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
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
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”, тел. : 7 6446, 0888/637 860
ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА 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
БИБЛИОТЕКИ
при ч-ще”П.Хилендарски”тел.7-26-11, 8.30 - 17.00; събота и
неделя - поч.дни
при ч-ще “В.Левски” тел. 7-20-86 с Интернет център
ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00 - 17.00;
Е Т Н О Г Р А Ф С К А
К Ъ Щ А
9.00-17.00;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУД. ГАЛЕРИЯ тел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32
ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА тел.160
ПОЩА И ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКА СЛУЖБА
Паричен салон 7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00; неделя - почивен ден; тел. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09

