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 * Обяви * Обяви * Обяви *
Продавам

*Продавам парцел
900 кв.м в с. Царичино
с дървена барака.
Тел:0886 78 72 29 /5-1/
*Продавам
 Мерцедес 190 D
Тел: 0888 864 091 /10-9/
*Продавам холна се-

кция, малка маса /раз-
тегателна/ и ракла.
Тел: 7 34 55          /4-3/
 0895 79 64 33 ул. Ч. мо-

ре 31б Харизанова

Покани
*На 29.01.2011 от 13:00

ч. в р-т “Ел Симпатико”
ще се състои награжда-
ване на номинираните
от в. Балчишки телег-
раф “Общественици на
годината”. Присъствие-
с покани от вестника и
Общината.

*Шахматен  клуб
“Балчик” свиква свойте
членове на  Общо съб-
рание  на  13  февруари
2011г. от 17:00, което ще
се проведе в залата на

шахматния клуб, на ул.
“Дионисополис” №3.

Дневен ред:
1. Отчет на дейността

на ШК “Балчик”
 за 2010 г.
2. Приемане на спор-

тен календар за 2011г.
3. Приемане на нови

членове
4.Разни-предложения

и въпроси.
При липса на кворум,

събранието ще се про-
веде на същия ден 1 час
по-късно на същото мя-
сто  и  при  същия
дневен ред.              /3-1/

Разни
*Водни сондажи, из-

ливни пилоти, инженер-
на геология.

Тел: 0878 90 11 55 /10-9/
*Продавам  четири

двойки фазани по 40 ле-
ва двойката.

Тел. 0899 836 964
*Рекламна  агенция

“BKdesign”  Компл.
“Марина Сити” предла-

Ресторант  Балчик
предлага всеки ден
различно  обедно
меню  и доставка

по  офисите  и
домовете.

Тел. за заявка:
7 - 28 - 09

  0893  576  410

ГРАДСКИ    ТРАНСПОРТ
№3 от  гаража 7.35;  8.30  -  20.00ч.  /на час/,22.00; №3  от
пл.  “Рибарски”  8.00-19.00ч.  /на  час/
Балчик  - Албена  (от Автогара)  7:30,  8:25,  10:25,  11:25,
12:25,  14:25,  17:25  /автобусите  обръщат  в  кв.Левски
Балчик  - Гробищен парк  /стар и нов/- от Пл. “Рибарски”
8.50;  10.50
АВТОГАРА  -  тел.  7-40-69
Балчик  -  Добрич  6.30  7.15;    8.00;    8.45;    9.30;  10.00
10.30;  11.05;  11.30;12.00. 13.00;  14:00;  14.30;14.50;
15.30;15.50;  16.30; 17.20; 18.00;18.30;19.00;19.50
Балчик - Варна 6.30; 7:30; 7;44; 7.45; 8.30; 9.30;  10.00; 10.30;
11.00; 11.05; 11.30; 12.30; 13.00; 13.14/без с. и н./; 13.30; 14.30;
15.10/само с. и н./; 15.30; 16.30; 17.20; 17.30; 18.00; 18.10; 18.30; 19.30
Балчик  -Шабла  8.30;  9.35; 9.50/без  с.  и н./;13.20;16.00
Балчик  - Шабла- Граничар 9.10  /само  с. и н./
Балчик  -  Каварна  14.30
Балчик-Гурково-Тригорци  6.30;13.30/без  петък,  с.  и
н./13.45  /п/; 16.00  /само с.  и н./;  16.15  / без с.  и н./
Балчик  -  Храброво  -  Стефаново  13.00; 17.00;
Балчик-Дропла-Змеево  6.30/;  12.10;12.20/без  с.  и  н./
Балчик - Одърци - Д-ч 7.10/без с. и н./; 12.40 /без с. и н./; 13.10 ч. /с. и н./;17.10
ЖП информация  Варна  -  тел. 052/63-04-14
Автобуси  Балчик-София-9.45;21.30;тел.7  40  69
Автобуси Варна  -  София и  Добрич  -  София
фирма  “Юниън Ивкони” Балчик  - Варна  - В.Търново  -
София  9:55h,  22:19 тел.:0879 356  232  София  - Балчик
10:30h,  22:30h  -  www.union-ivkoni.com
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  “Вива”  -  центъра,  ЕТ Калоян Лазов,
тел. 7-22-50всеки ден  от 8.00  -  18.00 ч.
Аптека"Панацеа"  -  тел.  7-59-38  всеки  ден  от  8-20ч.,
събота от  9.00  -  20.00 ч.,  неделя  - почивен  ден
Аптека  "Фарма"  -  ж.к.  "Балик"  тел.  7-29-31
  8.00  -  20.00  ч. неделя: 8.30  -  12.30;  14.00  -  18.00 ч.
Аптека  “ЕЛДИ’- партерен етаж на Медицински  център
от пон.до петък от 8 до 20 часа, събота от 9 до 18.тел: 7 45 99
ДРОГЕРИЯ ‘АНИ,  В  ХОТЕЛ  ‘МАРИНА СИТИ’. ТЕЛ;
0888  151  320
ПОЛИКЛИНИКА
Телефонна  централа  -  тел.  7-26-91
Спешен  кабинет  -  тел. 7-24-42  /денонощно/
ЧАСТНИ  ЛЕКАРСКИ  КАБИНЕТИ
Д-р Дякова  -  стоматолог, бл.24  от 9-11ч. 15-18ч.  събота
9-12. поч. ден неделя. спешни случаи тел:75883;0887/238294
Д-р  Йотова  -  стоматолог  каб.113  /поликлиниката/
раб  време  8-12;  15-18.30  ч.  събота  9-12.30  ч.
GSM  0888/81-43-10
Д-р Димова  -АГ    с  видеозон, бл.  6  вх.  Б,  17-18:30 ч.
Д-р  Димов  -  хирургичен  к-т,  бл.  6  вх. Б,  17-18:30ч.
Д-р  Прахалчева  -Хирург    Хомеопатия  0887/484  957
Д-р Бекиров  - интернист и GP. Ул.  “Плиска” №1  /срещу
Полицията/;  понеделник  -  петък от  13:30 до  17:30
Д-р  Владимиров  -  ортопед-травматолог
  GSM:088 8/860  121
Д-р Калинова  - вътр. болести, вторник  и пе-тък от 16 ч.
до  19 ч.,  дом.  тел.  7-51-47,
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
работи  със  Здравната  каса.
Акупунктура  -  Д-р  Христо  Генов  Тел:0886  199  790
НОТАРИУСИ
Обретен  Обретенов,  ул.  "Черно  море"
тел.7-64-46; GSM: 0888/63-78-60
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
Георги  Чолаков,  ул.  “Черно  море”  33
GSM: 0888/ 62 40 33 Тел: 7  47  10 Факс 7  47 11
ВЕТЕРИНАРНА  ЛЕЧЕБНИЦА  тел.  7-55-27
8.00  - 12.00;  12.30  -  16.30
ПОГРЕБАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ “Нисси” 089/7 88 50 42
ул.  “Черно  море”  №35  тел:  7  66  46  урежда  всичко  за
погребения  -  денонощно;  изработва  и  монтира
паметници, снимки.
Отец  Стратия  -  тел.  7  51  36
Отец  Георги  Петков  -  тел.  7  24  41
БИБЛИОТЕКИ
при  ч-ще"П.Хилендарски"тел.7-26-11,  8.00  -  18.00;
събота и  неделя  -  поч.дни
при  ч-ще  "В.Левски"  тел.  7-20-86  с Интернет  център
Частна книжарница  “Рива  2”  /до  Музея/
ул.  “Витоша”  2    Тел: 7  41  82  формуляри,  ученически
пособия,  канцеларски  материали,  книги
ГРАДСКИ  ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77;  9.00    -  17.00;
ЕТНОГРАФСКА  КЪЩА  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. каса 8.00  -  18.00;
ВиК  - дежурен  телефон  -  7 21  65
КАБЕЛНИ  ТЕЛЕВИЗИИ
"Херос  Ком"  тел.  7-50-24
ХОТЕЛ  РЕСТОРАНТ  “БАЛЧИК”
работи  целогодишно.  тел:  7-28-09
  ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net  -  тел. 7  50 34
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Абонамент  за  вестник
“  Балчишки  телеграф”
Балчик  можете да направите

във всички пощенски станции
на Общината и в книжарница

“Рива” / до Музея /
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га;  Предпечат  и печат,
визитки,  флаери,  бро-
шури, плакати, сувени-
ри,  надписи  от фолио,
транспаранти, знамена,
табели, светещи табели,
обемни букви, облепя-
не на автомобили, бил-
бордове.

Тел :0888 94 25 23
0885 97 91 10  /10-8/

bkreklama@gmail.com
*Монтаж  на  домо-

фонни уредби и SOS ел.
услуги

Тел 0887 635 713 /10-8/
*Хотел  “Балчик”

има свободни стаи
 за работници.
Тел: 7 - 08 - 09

ОВЕН
Финансовата  стабилност,  към  която

отдавна  се  стремите  сега  започва  трайно
да  присъства  до  вас.  Можете  спокойно  да
си  позволите набелязани и отлагани  досега

покупки.  Въпреки  това  за  момента  не е  удачно  да  давате
пари на  заем. Намерете малко време,  за да останете насаме
със  себе  си.

ТЕЛЕЦ
От  професионална  гледна  точка  ви

очаква  една  наистина  успешнa  седмица.
Полагате основите на нещо мащабно, затова
изпипвайте  всичко  до  най  -  малката

подробност.  Не  бъдете прекалено  мнителни  към човек от
обкръжението  ви,  но пък  и  предпазливостта няма да  ви е
излишна. Колкото  повече  доверие,  толкова  повече  радост.

БЛИЗНАЦИ
Необходима  преди  всичко  концентрация,

особено  ако  ви  очаква  отговорен
ангажимент.  Мислите  за  прекалено  много
неща  едновременно,  притесненията  ви,  за

част от които,  са неоснователни. Отдъхнете си и  се  заемете
сериозно  с  работа.  Ако  сте  на  път,  не  забравяйте  да
проверите дали сте  направили всичко, което трябва.

РАК
Опитвате се да бъдете полезни на всички,

с  които  контактувате  и  това  ви  доставя
удоволствие.  Помислете  обаче  и  за
собствените си сили и не ги хабете излишно.

В  определен  момент природата ви ще се  прояви и вие  ще
покажете това, което ви създава напрежение. Не потискайте
нищо,  ако  се  надявате на съпричастност.

ЛЪВ
Често  ще  сменяте  настроенията  си  през

тази седмица, а  това едва ли ще ви помогне
в  работата.  Придържайте  се  към  онова,
което се изисква от вас, за да не ви помислят

за  своенравни. Желаете да имате повече свобода, но засега
се  задоволете  с  настоящето.  Всяко  проявено  от  вас
търпение  ще  бъде  възнаградено.

ДЕВА
Чувствате  се  в  добра  форма  и

ентусиазирани  да  покажете  способностите
си  в  сферата,  в  която  сте  най  -  добри.
Усърдната  ви  работа  със  сигурност  ще  се
отрази  благотворно  на  финансовото  ви

състояние. Имайте  повече доверие на близките си,  защото
те  проявяват  чудеса  от  храброст  за  да  ви  доставят
удоволствие  и  радост.

ВЕЗНИ
Очаквайте  добро  развитие  на

професионалните  си дела. Това, върху което
работите  от  доста  време  най  -  после  дава
своите резултати. Имате немалко поводи  да

благодарите на късмета си. Вашият любим човек има нужда
от  вниманието ви. Също не по-малко важно е да намерите
време  и  за родителите  си.

СКОРПИ ОН
Навременните  ви  и  точни  действия  в

деликатна  ситуация  силно  ще  повишат
авторитета ви. Хората  около вас се чувстват
защитени,  когато  вие  сте  наблизо.  Не  се

поддавайте на ласкателствата, с които ви засипват околните,
и  не губете трезвата  си преценка  за реалността. Пътищата
ви  към  успеха  са открити, от  вас  зависи  посоката.

СТРЕЛЕЦ
Седмицата   носи  промяна във  всяко  едно

отношение.  Не  позволявайте  на
въображаеми проблеми да ви завладеят и да
диктуват поведението ви. Имате реален шанс

да  подобрите  значително финансовото си положение,  без
да правите сериозни  инвестиции. Нужно ви  е  само малко
повече  находчивост  и  вяра  в  себе  си.

КОЗИРОГ
Започвате  седмицата  с  огромни амбиции

и  по  всичко  личи,  че  ще  успеете  да  ги
осъществите.  Страстта  ви  към  новото  ще
ви отведе на интересно място  сред още по-

интересно  обкръжение.  Не забравяйте  за  любимия  човек,
който  така  търпеливо  присъства  до  вас.  Вие  сте хора  на
честта,  но понякога  забравяте за нея.

ВОДОЛЕЙ
Чувствате  се  отлично.  Свежи  и

изпълнени  с  енергия,  едва  ли  ще  имате
трудности с предстоящите ви ангажименти.
Опитайте да  не бъдете  толкова взискателни

към другите и не прекалявайте  с  упреците. Защото  и  вие
понякога грешите. Оставете любовните се  терзания  за по-
късен час, когато  със  сигурност ще можете да  ги  решите.

РИБИ
Очаква ви повече  работа  през  седмицата

и  ви е  нужна  добра  организация,  за да  се
справите  с  предизвикателствата.  Някои  от
вас  ще  предприемат  стъпки  в  нова  и

нетипична  област,  което  налага  да  бъдат  пределно
премерени в действията  си. Вроденият ви усет и интуиция
ще  ви помогнат да  се  справите  блестящо.

ОБЯВЯВА
повторен конкурс за продажба на 40 броя имоти в

 „Двете чешми”
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл. 41, ал.2
от ЗОС; чл. 44, ал.1 и чл. 77 от НОРПУРОИ, приета с

Решение № 238/27.02.2009 год. на ОбС-Балчик;  Решеня № 379
от Протокол № 36/24.09.2009 г. и  № 505 от Протокол № 43/
29.01.2010 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 1123/30.12.2010 год. 

на Кмета на Община Балчик
1.  ОБЯВЯВА  повторен  неприсъствен  публично  оповестен  конкурс  за

продажба на 40 броя неурегулирани поземлени имоти в район “Двете чешми”,
гр. Балчик - частна общинска собственост, съгласно приложението:

2.  Конкурсни  условия:
2.1.  Цена - не по-ниска от пазарната оценка на имота, съгласно приложението;
2.2. В  конкурса имот право да  участват жители на град  Балчик - досегашни

ползватели на обявените за продажба имоти или техни наследници по права линия;
2.3. За  ползвател се счита лице,  което отговаря  поне на  едно от  следнтите

условия:
- Имотът да му е предоставен за задоволяване на нуждите от селскостопанска

продукция на него и членовете на неговото семейство, като предоставянето е от
община Балчик  /ОбНС -  Балчик/ съгласно  удостоверение, служебна  бележка,
декларация  или друг документ;

-  Да  е абонат  на експлоатационно  дружество ВиК  или Е.ОН,  което да  се
удостоверява  с документ  от съответното дружество;

2.4. Всеки участник в конкурса има право да кандидатства за закупуване само
на един имот в м. “Двете чешми”;

3. Закупуване на конкурсна документация всеки работен ден от 10.01 до      
27.01.2011 год. на Касата на ОбА-Балчик

4. Депозитът на участие в конкурса се внася на касата на Община Балчик, в
срок до 15.30 часа на 28.01.2011 г. 

5. Предложенията за участие в конкурса се приемат в срок до 16.00 часа на 28.01.2011
г. в информационния  център на Община Балчик, пл. “21 септември” № 6;

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова  

Добричкият окръжен съд потвърди ареста на 39-годишния Евгени Р. Й. от с.
Ловчанци, община Добричка. Той е обвиняем по досъдебно производство за
кражба на домакински съдове на стойност 53,70 лв., извършена при условията
на опасен рецидив на 25 срещу 26 май 2010 г. в с. Равнец, община Ген. Тошево.
Евгени Й. има средно образование, работи в Гърция, не е женен, осъждан е.

Той  обжалва  пред  въззивната  съдебна  инстанция  определението  на
Районен съд – Ген. Тошево, от 12.01.2011 г. за вземане спрямо него на най-
тежката  мярка  за  неотклонение.  Адвокатът  му  посочва  в  жалбата,  че
неправилно първоинстанционният съд е приел поведението на подзащитният
му за укриване, докато той е работил в друга страна и не е знаел за висящото
производство срещу него. Защитникът намира също за недоказано деянието,
както и че то е с ниска степен на обществена опасност. Днес адвокатът помоли
да бъде определена по-лека мярка за неотклонение на Евгени Й.

Държавното  обвинение  обаче  пледира  да  бъде  потвърден арестът.  От
събраните доказателства и от направените от Евгени Й. самопризнания може
да се направи обосновано предположение, че той е автор на деянието. То е
извършено при опасен рецидив и са налице предвидените в Наказателно-
процесуалния кодекс предпоставки за задържане на 39-годишния. 

Определението на Добричкия окръжен съд не подлежи на обжалване и протест.
  Пресслужба Добрички окръжен съд

Äîáðè÷êèÿò îêðúæåí ñúä
ïîòâúðäè àðåñòà íà 39-ãîäèøåí,
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