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Ежегодно градско първенство
по шахмат преди Коледа

Новини от ОД на МВР

Членовете на Дружество № 24 /журналисти от гр. Добрич, гр. Балчик и гр.
Каварна / поздравяват персонала на ресторант “Рубин” в гр.Добрич, където
за втора година празнуват заедно и весело.
Фото: Николай МИРЧЕВ

Райчо Милев /Професора/ с грамота за 3 място и победи
над много по-възрастни от него шахматисти. Вляво е
Андон Андонов /Философа/, който също има много добро представяне на досегашните турнири и вдясно треньорът Красимир Кирчев, председател на ШК „Балчик”.
Фото: Фейсбук

На 3-4 декември 2016 г. в
залата на ШК ‚‘Балчик‘‘
се проведе градското първенство по шахмат.Участваха 11 човека от общината. Играха се 5 кръга
по Швейцарската система- по 1 час на човек.
Победител стана националният майстор Найден
Добрев, втори се нареди
Александър Станчев. Голямата изненада поднесе
Райчо Милев - ‘‘Професора‘‘.Той е ученик от
7-ми клас в ОУ‘‘Антим
1“ Балчик. В крайното
класиране той се нареди
на трето място, изпреварвайки значително по-големи и опитни играчи.

При пенсионерите победител стана Иван Статев,
а при децата първенец
е Даниил Енчев.Негов
подгласник остана Андон
Андонов -‘‘Философа‘‘.
Специални
благодарности на община
Балчик,‘‘Захарни изделия-Варна‘‘ ЕООД, фирма ‚‘Адрес‘‘-недвижими
имоти и ‚‘Лафи‘‘ ЕООД :
г-н Борислав Лафазански.
‚‘Хванете се за това, което можете да направите
или си мислите, че може
да направите. В смелостта има магия, сила и гений‘‘ / Гьоте/.
Красимир КИРЧЕВ
Председател на ШК
„Балчик”

Грейна с детски усмивки и играчки Коледната елха на ОУ “Св.Св.Кирил и
Методий” гр.Балчик.
Фото: Станислав НИКОЛОВ

Нов рекорд на ARC,
родното трио запазва
позиции
Още по време на екскурзията си до Златоград, хористите на 25-годишния
Състав за популярни песни, с диригент маестро Райко Тонев, репетираха
песните за празничния си юбилеен коледен концерт на 20 декември 2016 г.
от 18.00 ч. в църквата “Св.Св.Константин и Елена” Балчик.
Фото: Симеон НИКОЛОВ

ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ

от иглолистни дървета, внос от Украйна.
Тел. 089 858 0430 гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37

О ч а к ва н о е к и п а жъ т
на супермакси яхтата
Rambler 88 подобри рекорда на Atlantic Rally
for Cruisers. 27-метрова
яхта, проект на Juan K,
пресече финала в Родни бей, Сейнт Луша в
15:14:15 ч. местно време
на 28 ноември (19:14:15
UTC) и новото най-добро
постижение е осем денонощия, 6 часа, 29 минути
и 15 секунди. Rambler 88
подобри рекорда на Team
Brunel, поставен преди
година с час, 10 минути
и 15 сек.
В началото на деветото денонощие от старта
на Трансатлантическото
ветроходно рали, два от
трите български екипажа
запазват своите позиции
– катамаранът Agalina на
Стефан Акрабов е трети
от 29 в клас Мultihulls, а
екипажът на Blue Magic
от Морски клуб Балчик
е четвърти в клас Racing
C от общо 13 участника в
класа. В същото време, в
клас Cruising G OGINEV
(Павлин Надворни, Светлозар Тенев, Ивайло Над-

* Обяви * Обяви * Обяви *
ворни) продължават методично и с малки стъпки
изкачването си във временното класиране сред
19-те яхти. OGINEV вече
са шести, след като преди
седмица заемаха 11-12
позиция.
Nautica.bg – текст и
снимка
Николай Ангелов от Балчик бе в екипа на Агалина,
с който завършиха състезанието в Родни бей, един
ден преди Никулден, неговия имен ден и празника
на всички морски хора.
Родителите му с радост
споделиха чрез Илияна
Добрева успехите на сина
си, а Морското списание
ни държи постоянно в
течение на достойното
представяне на трите български яхтени екипажи.
Очакваме заедно с приятеля им от Норвегия Димчо
Пончев Никола Попов /
шкипер/, Стоян Георгиев
и Станислав Петков да запазят четвъртата си позиция и се класират успешно
на финала в Родни бей на
10 декември. Дерзайте,
момчета! /Б.Т./

Купувам

*Изкупувам земя в общините: Балчик, Каварна,
Ша бла, Г.То ше во и Варнен с ка област. Под го тов ка на до ку мен ти. Тел:
0885 83 83 54, 0579 7 70
11
/45-8/
*Изкупувам земеделска
земя, малки и големи парцели, във всички райони на
Добруджа, Североизточна
Бъл га рия. Из го д ни це ни.
Тел: 0887 240 569 От 9.00 до
18.00 часа.
/5-5/
*Ку пу вам зе ме дел с ка
земя в община Балчик, Каварна, Шабла, Ген.Тошево.
Съдействам за документи.
Тел.0895 71 83 83; 09888
79083
/10-10/

Продавам
*Продавам апартамент
в ж.к.“Балик“, обзаведен, с
климатик и гараж. Тел.0895
714 394
/11/
* Продавам апартамент в
ж.к. „Балик“ бл.34 вх.Б ет.5,
южен, панелен. Цена по договаряне. Тел. 0888 263308
Тодор Тодоров
/33/
* Продавам метално
бунгало , 700 кв.м., ток

и вода, на главен път.
ул.1 № 57, над Помпена
станция, в.з.“Кулака“.
Тел.0888001106
/3-1/
* Продавам къща в
с.Кремена с 2.8 дка земя.
Изгодно. Тел. 0884474858
Лидия
*Продавам: 1. В с. Соколово къща, с прилежаща
площ 1718 кв. м. 2. Градинс ка площ в с. Со ко ло во,
без постройка, 1500 кв. м.
Двата парцела са съседни.
Цена по споразумение. Тел:
052/ 34 19 81; 0899 42 33 28
/7-4/
* Продавам изгодно парцел 640 кв.м в регулация,
на ул. “Ст. планина” до пожарната и летище Балчик с
лице на асфалтов път. Стара
цена 25 000 лв., нова цена
20 000 лв. Тел:0889/61 47
62
/10-7/
*Продавам голям ап. в
ж.к Балик - 4 ет. ;Тел: 0898
440 709
*Продавам тристаен
апартамент, тухлен, етаж
2, ул.”Дионисополис” №24
Тел. 0895554040
/10-7/
*Продавам тухлен, едностаен, обзаведен апартамент
в Балчик, бл.35. Тел.089669
2699
/10-9/
*Продавам двустаен
апартамент в Балчик, на

ул.”Черно море”.Тел.0896
692 699
/10-10/
* Продавам дворно място
в Промишлената зона на
Балчик. 1000 кв. м. Тел:
0895/68 55 59
/10-6/
*Продавам дворно место
840 кв. м. в Оброчище, с
дървена барака и постройка
за отглеждане на гъби. Тел:
0898/56 45 02
/10-7/

Разни
* Хотел „Елит Палас
и Спа” град Балчик
организира тренировки по
плуване. Тел. 0899949470
и тел. 0897001615 /1-1/
* Хотел „Елит Палас и
Спа” град Балчик набира
персонал за зимния сезон.
Тел. 0897001617 /1-1/
* Продавам мотофреза
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА;
фризер, тип “ракла” 160 l
тел.0887032351; 0885 824
821
/6-3/
* Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна)
два парцела от 1718 кв. м.
и 1500 кв. м в с. Соколово.
Тел:052/341981; 0899 42
33 28
/7-5/

ПТП по ул. ”Средна гора” в Балчик
На 15 ноември, около 13:15 часа е получено съобщение за
възникнало ПТП в град Балчик на кръстовището на ул.
„Средна гора”.Установено е, че лек автомобил „Опел” с
добричка регистрация не спира на знак „Стоп” и се блъска в лек автомобил „Дачиа” с варненска регистрация.
Вследствие на инцидента са нанесени значителни материални щети по двата автомобила, няма пострадали. Извършената проверка с техническо средство на двамата водачи
е с отрицателен резултат.
Пиян и криминално проявен
На 23 ноември, около 09:20 часа по ул. „Черно море” в град
Балчик е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген”
с добричка регистрация. При извършената проверка за
употреба на алкохол с техническо средство, цифровата
индикация отчита наличието на 1,79 промила в издишания от водача въздух. С полицейска мярка за срок от
24 часа е задържан криминално проявения В.В. (61 г.) от
град Балчик. По случая е образувано бързо полицейско
производство.
Счупена китка
На 24 ноември, около 09:30 часа е получено съобщение за
възникнало ПТП по път град Генерал Тошево посока град
Балчик. На място е установено, че лек автомобил „Опел”
с добричка регистрация, управляван от 29-годишната Е.Г.
от град Генерал Тошево, поради движение с несъобразена скорост, губи контрол над автомобила и се блъска в
крайпътно дърво. Вследствие на инцидента е пострадал
водача на автомобила, която е освободена за домашно лечение с фрактура на дясна китка. По случая е образувано
досъдебно производство.
Проверка от Полицията на водачи в Кранево
На 26 ноември, около 12:40 часа по главен път I-9 в района
на к.к. Албена е спрян за проверка лек автомобил „Сеат”
с добричка регистрация. При извършената проверка за
употреба на алкохол с техническо средство, цифровата
индикация отчита наличието на 1,22 промила в издишания от водача въздух. С полицейска мярка за срок от 24
часа е задържан П.Г. (43 г.) от с. Кранево, общ. Балчик.
По случая е образувано бързо полицейско производство.
Кражба в с.Българево
На 27 ноември, около 08:05 часа е получено съобщение за
извършена кражба на територията на с. Българево, обл.
Добрич. Установено е, че за времето от 04:00 часа до 08:00
часа на 27 ноември неизвестен извършител е извършил
кражба на 4 броя зимни гуми ведно с джантите от лек
автомобил „Мерцедес” паркиран на улицата. По случая е
образувано досъдебно производство.
Ремарке с нередовни табели
На 27 ноември, около 11:15 часа а кръстовището на с.
Гурково и с. Царичино, общ. Балчик е спрян за проверка
лек автомобил „Форд” с прикачено ремарке, управляван
от И.Н. (37 г.) от град Балчик. При извършената справка
в информационните масиви на МВР е установено, че регистрационните табели на ремаркето са издадени за лек
автомобил „Ланд Роувър”, По случая е образувано бързо
полицейско производство.
Кражба в Безводица
На 1 декември, около 11:30 часа е получено съобщение
за извършена кражба от частен имот на територията на
с. Безводица, обл. Добрич. Установено е, че за времето
от 19 ноември до 1 декември чрез взлом на входна врата
неизвестен извършител е проникнал в къщата. Извършена е кражба на телевизор, аудио уредба, фурна и плот за
вграждане, и сумата от 50 лева. По случая е образувано
досъдебно производство.
Кражба на дървесина в с. Църква
На 1 декември, около 17:05 часа в землището на с. Църква,
общ. Балчик е спряна за проверка ППС каруца, управлявана от криминално проявения Д.Н. (31 г.) от с. Оброчище, общ. Балчик . В хода на проверката са установени 0,6
м3 дърва за огрев от вида „Цер”. Дървесината е обект на
кражба от сечище в землището на с. Църква, собственост
на ДЛС Балчик. По случая се извършва проверка.
Проверка за алкохол
На 3 декември, около 00:25 часа в град Балчик е спрян за
проверка лек автомобил „Ситроен” с добричка регистрация. При извършената проверка за употреба на алкохол с
техническо средство на водача на автомобила, цифровата
индикация отчита наличието на 1,5 промила в издишания от водача въздух. С полицейска мярка за срок от 24
часа е задържан Б.З. (60 г.) от град Балчик. По случая е
образувано бързо полицейско производство.

Цени за публикации

Малки обяви (до 10 думи) - 2 лв. /до вторник на
рецепцията на хотел “Балчик”/
Първа страница - 0,80 лв. на кв. см.
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