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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 7.00  (без неделя);7.30;  8.00;   8.30;   9.20;
10.30;  11.05;  11.40;12.00.  13.00;  13.20;  14:00;14.50;
15.20;  16.30;  17.10; 17.20;18.30;
Балчик - Варна 6.30; 7;44; 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 10.30; 11.00;
11.04; 11.30; 12.30; 13.14/без с. и н./; 13.30; 14.30; 15.09  (само  с.
и  н.) 15.30; 16.30; 17.20;  18.00; 18.30  (само  петък  и  неделя);
19.30
Балчик  -Шабла  8.30;  9.50/без  с.  и  н./;13.20;16.00
Балчик  - Шабла- Граничар 9.10  /само  с. и н./
Балчик  -  Каварна  10.24; 14.25
Балчик-Гурково-Тригорци    7.30;  16.15
Балчик-Дропла-Змеево  7.00;  15.00
Балчик-Кранево-Оброчище-Църква  9.30;  16.05
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/
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  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/;  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
Д-р Пламен Владов ж.к Балчик, бл. 34, записва пациенти
по здравна каса. Понеделник, сряда и петък от 14:30 до
20:30;  Воторник  и  четвъртък  от  7:30  до  13:30.  Тел
0893  90  88  36, 0893 90 88  38,  0898  41  98 15
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

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
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи  целогодишно.  тел:  7-28-09
 ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net -  тел. 7  50 34
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Погребално обслужване “НИССИ” 0897 88 50 42

Купувам
*Купувам  земеделска  земя
в Гурково,  Царичино,  Три-
горци,  Соколово,  Дропла,
Кремена, Сенокос,  Балчик.
Изготвям  документи.
Тел:  0888  427  288,  0895,
718 383                        /2-1/
*Купувам  земеделска  земя
в общ.  Балчик, Каварна, Г.
Тошево,  Шабла,  Добрич,
Крушари. Плащам  веднага.
Тел:  0888  427  288,

0895, 718 383                  /2-1/

Продавам
*Продавам апартамент НС

зад общински пазар в жк. Балик.
Тел:  0889 921  187,  0885

011 694                        /5-1/
*Продавам  гарсониера  в

жк. Балик бл. 34  , вх Г
Тел: 0579  7 36 01

Разни
*Ремонт  на вили
Тел:  0895037550    /30-7/

Абонамент за вестник
“ Балчишки телеграф”

Балчик можете да направи-
те в книжарница

“Рива” / до Музея /
Хотел “Елит” набира пер-

сонал: рецепционисти, каме-
риерки,  бармани,  готвачи,
сервитьори, спасители, фри-
зьори, козметици, маникюри-
сти, педикюристи,  спа-реха-
билитатори  и  масажисти.
Документи  –  в  хотела.
Срок:31 март 2012  г.

Бистро “Париж” гр. Бал-
чик,  търси  сервитьиор/ка,
целогодишно.

Тел: 0889  21  43  25  /4-2/

ОВЕН
На  мнозина  от  родените  под  този

зодиакален  знак ще мечтаят  да постигнат
нови върхове и забележими резултати. Като
че  ли  повече  от  всеки  друг  път  ще  се

нуждаете от одобрението  на прякото ви  обкръжение, както
на  работното  място  сред  колегите  си,  но  така  и  сред
приятелския  си  кръг.

ТЕЛЕЦ
Стремете  се  към  установяване  на  по-

голяма  непринуденост  в  контактите  с
любимия  до  вас  човек,  както  и  с  другите
представители от вашето  семейство.  Дори

и да се натъкнете на сериозни проблеми в професионалната
сфера  се  опитайте  да  не  пренасяте  недоволството  си  от
тази  сфера  върху  личния  си живот..

БЛИЗНАЦИ
По-голяма  част  от  вас  ще  разполагат  с

благоприятни  възможности,  които  ще  ви
позволят  да  реализирате  личните  си
амбиции без да се натъквате на обичайните

пречки  и трудности  в тази посока.  Активният творчески
път  е  благоприятен за тези  представители от  знака, които
работят  в  тази  област.

РАК
Избягвайте  да  се  насочвате  към

преследване на чисто материални  цели, тъй
като едва  ли ситуациите  в  тази посока  ще
се  развиват  според  предварителните  ви

планове.  Въпреки  това  ще  ви  бъдат  предоставени
множество  възможности  за  щастие  и  успех  в
професионалното  поприще.

ЛЪВ
Предпазвайте  се  от  разочарования  в

личен и  професионален план. Опитайте  да
не се поставите в  позицията на  зависимост
от заобикалящата си среда. Стремете се към

едно  конкретно  и  независимо  положение,  както  при
взимането  на конкретни  решения от  професионален план,
така  и  за  всичко  което  касае персоналния ви живот.

ДЕВА
Мнозина от родените под този зодиакален

знак  ще  са  склонни  да  си  създават
несъществуващи тревоги в  професионалната
сфера.  Стремете  се  към  емоционално

спокойствие, за да възстановите загубените н последно време
защитни  сили.  Полаганите  от  вас  преди  време  усилия  в
делови план ще бъдат достойно възнаградени.

ВЕЗНИ
Напълно  е  възможно  плановете  и

конкретните  ви  инициативи  в
професионалната  сфера  да  бъдат
възпрепятствани  от  неприятели.  Въпреки

неприятните аспекти на които ще бъдете подложени на  този
етап  от  време  е  важно да проявите усет към текущите си
ангажименти, като  демонстрирате упоритост.

СКОРПИ ОН
Ще  се  нуждаете  от  утвърждаване  в

професионалната  сфера. По какъв начин ще
постигнете набелязаните от вас цели, зависи
до  голяма  степен  от  действията  и

решенията,  които  ще  вземете  в  тази  посока.  Не  се
страхувайте  да експериментирате с нови похвати, тъй  като
те  могат да са  ви от полза.

СТРЕЛЕЦ
Използвайте  по  адекватен  начин

способността си да  се  реализирате  по един
конкретен начин на работното си място, като
преследвате  интересите  до  крайното  им

завършване. Ще се радвате на отлични умствени способности,
които ще ви помогнат много,  ако се насочите към изучаване
или придобиване на нови знания, обучение или квалификация.

КОЗИРОГ
Ще се реализирате най-добре в  дейности

и  сфери,  в  които  не  усещате,  че  имате
ограничения от страна  на високопоставени
особи или началници. Приложете  знанията
си в практиката, дори и да ви е трудно да се

преборите  с  неодобрението  от  страна  на  прякото  ви
обкръжение в  службата.

ВОДОЛЕЙ
Необходимо е  да  сте до известна  степен

резервирани  към  твърде  изгодните
предложения,  които  ви  отправят  колеги,
познати,  приятели  или  делови  партньори.

Преди  да  се  впуснете  в  преследването  на  нови  цели,
проучете  внимателно  до  колко  те  наистина  ще  са
благоприятни  за  вас.

РИБИ
Мнозина от родените под този зодиакален

знак  ще  изпитат  необходимостта  да  се
откъснат  от  прякото  си  обкръжение  в
службата, учебното заведение или в  личния

си живот. Като че ли това ще ви даде възможност да останете
насаме  с  мислите си и да  се  отдадете  на  заслужен отдих.
Опитайте се да  бъдете дискретни и резервирани.

А и в нейното изпъл-
нение.  Близо  година  в
нашата община същес-
твува баскетболен клуб
„Черноморец”  и е  най-
младият  като  спортен
екип, създаден с усили-
ята  на  Даниел  Димит-
ров, бивш баскетболист,
с  богат  практически
опит, който живее в с.Ро-
гачево. Групите, които е
организирал за подгото-
вка са умело разпреде-
лени  в  секции  за
10,12,14,16,18-годишни,
които са над 60 деца. Ка-
то треньор непрекъсна-
то посещава училищата
в града и с.Оброчище.
Как е намерил и време
и осъществил идеята си
в тези трудни времена,
не само в Балчик, но и в
Оброчище,  може  би  е
негов патент.

До края на 2012 г. пла-
нира 5 младежки отбо-
ра в различни възрасто-
ви групи и един отбор
момичета. Освен редо-
вните тренировъчни за-
нимания вече са участ-
вали в два силни турни-
ра – единият в гр.Г.То-
шево, където се играе от
6 до 10 място, а другият
е бил в гр.Шумен. На 23
март  предстоят  реши-
телни и отговорни сре-
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щи в гр.Русе, където тря-
бва  да  се  увенчае  тре-
ньорският и отборният
труд с резултати.

Треньорът  сподели,
че е много благодарен на
всички  директори  на
училища, предоставяй-
ки му физкултурните са-
лони в заявеното от не-
го време. А той от своя
страна, със собствената
си кола, натоварена с не-
обходимата материална
база, е мобилният спор-
тен апостол в нашата об-
щина. Нужни са още фи-
нансови средства, за да
продължи  успешното
им представяне в Севе-
роизточна  България.
Потенциалът е вече на-
лице, като трябва да спо-
менем усърдието, което
проявяват не само в тре-
нировките: Ерик  Торо-
сян, Михаил Йорданов,

Станислав Диков, Лъче-
зар  Касабов,  Кирил
Вълчев, Красимир То-
доров, Кристиян Начал-
ников, Ивелин Иванов и
Игнат Игнатов.

На младия баскетбо-
лен  отбор  „Черномо-
рец” не му трябва само
морална  подкрепа, а и
материална, за да бъдат
уверени и мотивирани в
представянето си в очер-
таващите  се  турнири,
включвайки се вече и в
основните схеми на ба-
скетболното  първенст-
во. Всичко това е плани-
рано  и разработено  от
треньора Даниел Дими-
тров, защото видях, че
разполага с необходима-
та енергия и амбиция не
само да се популяризи-
ра, но и утвърди баскет-
болът в нашата община.

Георги ЙОВЧЕВ

Даниел Димитров

По  искане  на  германс-
ките  съдебни  власти  Ок-
ръжен   съд    Доб рич ,  з а-
държа  под  стража  41-го-
дишния  Жеко  П.  З.  от  До-
брич.  Той  е  обявен  за  из-
дирване  по  силата  на  Ев-
ропей ска   за пов ед  за
арест,  издадена  от  Райо-
нен  съд  гр.  Дрезден,  ФР
Германия.      Европейска-
та  заповед  за  арест  е  из-
дадена  по  искане  на  Про-
куратурата   на   гр.   Дрез-
ден  във  връзка  с  водено
срещу  Жеко  З.  наказател-
но  производ ств о.  Той   е
обвиняем  по  три  обвине-
ния  -  за   участие  в   орга-
низирана  престъпна  гру-
па с  користна цел  за  изго-
твяне,  монтиране  и  изпо-
лзване  на  технически  сре-
дства,  за  да  се  придобие
информация  за   съдържа-
нието  на  платежен  инст-
румент,  за  фалшифицира-
не  на  разплащателни  кар-
ти  и  за  компютърна  изма-
ма.  Сп оред  герма нската
прокуратура  добричлия-
та и друго  лице са се при-
съединили  към  действаща
в  меж дун арод ен  мащаб
банда,  която  се  е  обеди-
нила  с  цел  използване  на

 41-ãîäèøåí çàäúðæàí ïî
Åâðîïåéñêà çàïîâåä çà àðåñò

разплащателни  карти,  за
да  си  набавят  значителен
източник   на  доходи.   На
14 .02.200 9  г.   и   преди
06.04.2009  г.  в  Берлин  и
на Главна  железопътна га-
ра  Берлин  Жеко  З.  и  дру-
го лице  са предали на тре-
ти  член  на  бандата  3  при-
ставки  за  запаметяване  на
данните на  разплащателни
карти.  На  16.03.2009  и  на
14.05.2009  г.  той  и  него-
ви  съучастници  постави-
ли по едно манипулацион-
но  устройство  на  два  бан-
комата  н а  „ Източн оса к-
сонска   сп естовна   ка са
Дрезден”  в  гр.  Дрезден.  С
помощта  на  карти-дубле-
ти  е  трябвало  да  се  даде
възможност  на  други  чле-
нове  на  бандата  да  извър-
шат  неправомерни  тегле-
ни я  на   па рич ни  суми   в
брой  от  банкомати.  До  то-
ва   не  стигн ало,  з ащото
манипулацията  била  раз-
крита  и  сметките  би ли
блокирани,  посочват  гер-
манските  власти.

Окръжен съд  Добрич, ус-
танови, че  Европейската  за-
повед за арест срещу Жеко З.
удостоверява, че срещу него
се води углавно дело за  теж-

ки умишлени престъпления.
Най-тежкото от тях се нака-
зва с лишаване от свобода за
срок от 5 до 15 години. Съ-
дът взе предвид, че той има
чисто  съдебно минало  след
настъпила  реабилитация.
Съдът намира, че връщайки
се в  България, добричлията
е  успял  да  избегне  наказа-
телно  преследване  във  ФР
Германия,  без да упълномо-
щи свой представител или да
остави  гаранция  за  негово-
то установяване и  призова-
ване. Съдът прие, че същес-
твува реална опасност Жеко
З.  да  извърши  друго  прес-
тъпление или  да  продължи
да  се  укрива.  При  това  по-
ложение и предвид изисква-
нията  на  Закона  за  екстра-
дицията  и  европейската  за-
повед за арест, Окръжен съд
Добрич, намери, че единст-
вената  адекватна  мярка  за
неотклонение  срещу  41-го-
дишния  е  задържане  под
стража.

Жеко З. работи, семеен  е.
Определението  на

Окръжен  съд    Добрич,
подлежи  на  обжалване  и
протест  в  3-дневен  срок
пред Апелативен съд  Варна.

Кремена  КАПРАЛОВА 




